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Předseda ČMKOS J. Zavadil: ČEKÁ NÁS HORKÝ PODZIM
Uplynulé měsíce od jara letošního roku jsou doslova nabity závažnými politickými událostmi, které hluboce zasahují do života všech odborových svazů
i jejich organizací. O zhodnocení tohoto období, někdy též nazývaného „okurková sezóna“, jsme požádali nového předsedu ČMKOS Jaroslava Zavadila:
Od V. sjezdu ČMKOS, na kterém došlo
k zásadnímu personálnímu přeskupení
ve vedení konfederace, uplynulo již pět
měsíců. Jak hodnotíte toto zácvikové období ?
Já bych toto období nenazýval zácvikovým,
protože vnitropolitická situace koncem letošního jara si vyžadovala, abychom začali v novém seskupení pracovat na plné obrátky bez
jakéhokoliv zacvičování. Přípravy na parlamentní volby i jejich důsledky si od nového Vedení ČMKOS vyžádaly okamžité operativní jednání. K úplné personální obměně ve Vedení
ČMKOS ostatně nedošlo, protože já jsem přešel
do čela konfederace z funkce prvního místopředsedy. Nová vládní koalice zpracovala
krátce po volbách koaliční smlouvu i programové prohlášení, které si vyžadovaly od odborů
jasné stanovisko a podrobnou hloubkovou analýzu, které jsme obratem předali všem členských odborovým svazům. Mohu říci, že v této
náročné době nedošlo k žádnému „výpadku“
a nové Vedení ČMKOS plně obstálo.
Před květnovými volbami do Poslanecké sněmovny učinila ČMKOS vše pro
to, aby informovala své členy o postoji
jednotlivých politických stran k zásadním politickým otázkám týkajících se zejména pracovního práva a sociálních otázek. Přesto volby nedopadly podle
očekávání. V čem spatřujete příčiny tohoto zklamání ?
Mám dojem, že naši voliči dost dobře nepochopili a neporozuměli předvolební rétorice
pravicových politických stran, zejména TOP

09, která jasně deklarovala, že nepůjde do řešení hospodářské krize cestou zvyšování přímých daní, ale osekáváním všech možných sociálních dávek a snižováním výdajů. Ovšem, ani
ono seškrtávání výdajů nedokáže naplnit státní
pokladnu do požadované výše. Volby tedy dopadly tak, že tři pravicové koaliční strany dostaly výraznou většinu a s ní mohou nyní v Parlamentu pohodlně prosazovat svou pravicovou
asociální politiku. Všechno to si zřejmě většina
voličů nebyla schopna při volbách uvědomit.
Bývalý předseda ČMKOS Milan Štěch
v rozhovoru pro Stavebníka z jara letošního roku vysvětloval, že nemá smysl vypracovávat na sjezdu příliš podrobný
Program ČMKOS pro příští čtyřleté
funkční období, dokud neznáme výsledky
nadcházejících parlamentních voleb. Jak
budete nyní Program odborů upřesňovat
a konkretizovat po výrazném vítězství
pravice i zveřejnění jejího programového
prohlášení?
Navržený Program ČMKOS byl nakonec na
sjezdu přijat s vědomím, že pokud ve volbách
zvítězí pravice, bude podstatně složitější a pro
nás důležitější uhájit určitá práva, která jsme si
v minulosti vybojovali a která také platila, zejména v zákoníku práce. Zpětně můžeme říci, že
bylo dobře, že schválený Program nebyl nijak
ambiciózní, z něhož bychom museli následně
couvat. Nás nyní čekají velmi obtížné a náročné
boje, zejména v oblasti pracovního práva a zaměstnanosti. Vládní koalice s příchodem podzimu chystá reformu důchodů, zdravotnictví
a daní, a vůbec všechny vládou navrhované

Předsednictvo a RK OS se sešly v polovině září v Harrachově již naposledy společně
ke zhodnocení příprav na VI. Sjezd OS.

změny útočí na životní úroveň zejména těch sociálně
nejslabších, kteří se
nemohou bránit.
Nová středopravicová koaliční vláda má již za
sebou dva měsíce
od svého jmenování a po následném
zveřejnění
svého programu
Jaroslav ZAVADIL
mají též odbory
jasno, co od ní mohou očekávat i jakým
směrem orientovat své budoucí aktivity.
My jsme již po analýze koaliční dohody
a vládního programu prohlásili, že představují
největší útok na práva zaměstnanců a že z toho
pro nás vyplývají i odpovídající reakce. Samozřejmě, základ k nynějším vládním krokům byl
položen již v roce 2007, kdy byla schválena re-

(Pokračování na str. 2)

POSLEDNÍ SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ
P-OS A RK OS STAVBA ČR
Již zcela v předsjezdových přípravách se odehrávalo letošní podzimní
setkání Předsednictva a Revizní
komise OS Stavba ČR. Shodou okolností se konalo právě v den uzávěrky
Stavebníka č. 5, tj. 15. a 16. září v Harrachově, v hotelu Šedý vlk.
S velkým zájmem bylo očekáváno všemi
účastníky úvodní slovo předsedy OS Stanislava Antoniva, ve kterém zhodnotil nejen
vnitropolitickou situaci po červnových parlamentních volbách, ale i aktivity ČMKOS po
dubnovém V. sjezdu. Při té příležitosti předseda OS vyzval všechny přítomné funkcionáře
k účasti na odborové demonstraci dne 21. září
v Praze.
Na programu společného zasedání bylo
dále: Priority činnosti OS do VI. sjezdu OS,
Analýza Podnikových kolektivních smluv, Organizační a obsahové zabezpečení VIII.
Sněmu OS, Návrh termínů konání Předsednictev a Sněmu OS v roce 2011, Zhodnocení
stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za 1. pololetí 2010, Výsledky hospodaření OS za 1. pololetí 2010, Početní stav členů a ZO/MO OS
Stavba ČR k 30. 6. 2010 (viz na jiném místě Stavebníka), Finanční a majetkový blok, Zahraniční blok, Zpráva komise mladých. V tzv.
Různém se projednávala příprava VI. sjezdu
OS a situace v MAUZ (Mezisvazové asociaci
učňovských zařízení). VIII. Sněm OS se podle
plánu uskuteční 8. a 9. 12. v pražském odborovém hotelu Olšanka.
–red-

V. Matyáš: ŠKRTY NÁS PŘIJDOU VELMI DRAHO
Mimořádná tisková konference, kterou ještě na závěr prázdnin svolal Svaz
Cesta ke zrychlení by podle obou řečníků
podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS), byla očekávána s mimořádnou pozor- mohla vést přes novely stavebního zákona
ností, protože se konala krátce poté, co ministerstvo dopravy vyhlásilo plošné, a zákona o posuzování vlivu projektů na životní prostředí.
necitlivé a bolestivé škrty v plánu výstavby silnic, okruhů a dálnic na rok 2011.
Prezident SPS ing. Václav Matyáš a generální ředitel SPS ing. Miloslav Mašek, CSc. ve
svých úvodních slovech připomněli, že
s úřednickou vládou Jana Fischera byli po
celý rok zajedno v tom, že nejúčinnější státní
„zbraní“ proti trvající hospodářské krizi je
podpora státních investic, zejména v budování infrastruktury, neboť nové dálnice zkracují nejen cesty mezi dodavateli a odběrateli,
ale i významně šetří životní prostředí vyvedením hlavních silničních tahů z lidských sídlišť. Oba řečníci zdůraznili, že současná koaliční vláda nekráčí v oboru stavebnictví
správným směrem, protože umrtvuje započatý proces dokončení výstavby potřebné
dálniční sítě, zbytečně prodražuje tuto výstavbu a desetitisíce zaměstnanců, kteří dosud vydělávali a státu odváděli daně skočí na
úřadech práce a budou napříště žít ze státních podpor pro nezaměstnané.
Společným důsledkem všech škrtů a umrtvení stavebních programů jsou neprovedené
analýzy dopadů, a žádná prorůstová opatření.
Ministr dopravy ČR Vít Barták však prohlásil,
že „není čas počítat, kolik bude zastavení dálnic stát“. Je tedy třeba mu připomenout, že
zastavením staveb vzniknou obrovské náklady na konzervaci staveb, na jejich udržování, nečerpáním nebo vrácením financí
z fondů EU, v důsledku opožděného uvádění
investic do provozu, škody ekologické i morální na obyvatelstvu a v neposlední řadě v zabrzdění rozvoje regionů, v podnikání a z neplnění mezinárodních závazků.
Oba řečníci při té příležitosti zdůraznili, že
stát by měl v této situaci především výrazně
zkrátit délku trvání územních a stavebních
řízení u jím zadávaných projektů. Tak by stát
ušetřil víc než pomocí slev a úspor, jakých se
nyní dožaduje u firem s rozběhnutým programem. Územní a stavební řízení trvá podle SPS

zhruba sedm let, v některých případech
i o dalších pět let déle. Samotná stavba přitom zabere obvykle jen pětinu času celého
projektu od začátku územního řízení po dokončení stavby. Náklady na nestavební část
mnohdy miliardových projektů přitom dosahují podle prezidenta SPS Matyáše odhadem
20 až 30 procent veškerých nákladů na celý
projekt stavby. „Tam jsou ty peníze, náklady,
ekonomika a efektivnost investic. Tam je kámen úrazu. Jsem hluboce přesvědčen, že tam
lze miliardy ušetřit“. Dále dodal, že pokud
vláda naplní všechny restriktivní opatření
a škrty ve stavebnictví, může tento obor dospět ke kolapsu a o práci by tak mohly přijít
desítky tisíc lidí.

Další účastník tiskové konference – prezident SIA (organizace architektů a stavebních inženýrů) Jan Fibiger – zdůraznil, že
koordinace je to, co chybí a kde lze dosáhnout skutečně největších úspor. Podle přítomného předsedy Sdružení pro výstavbu
silnic Petra Čížka stát požaduje slevy
a úspory ze stran stavebních firem, na druhé
straně je stát jedním z největších dlužníků
u těchto firem. Podle ankety mezi 15 členy
tohoto sdružení firmy nyní registrují zhruba
5,7 miliardy korun pohledávek u státu, z toho
1,12 miliardy již s datem po splatnosti. „Pokud bychom použili standardní pravidla pro
penále, stát by nám musel platit denně půl
miliónu korun“.
Rudolf UNGER

FOR ARCH 2010
OTEVÍRÁ SVÉ BRÁNY

Dálniční křižovatka u Zbraslavi, spojující D1 a D5, patří k nejnáročnějším dopravním stavbám v ČR

V Pražském veletržním areálu v Letňanech je ve dnech 21. až 25. září
otevřen tradiční, už 21. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR
ARCH.

ČEKÁ NÁS HORKÝ PODZIM

Již k polovině července tr. se přihlásilo 424
2
vystavovatelů na výstavní plochu 14 300 m .
Jedná se o jednu z nejvýznamnějších veletržních událostí v oblasti stavebnictví v ČR
a bude doprovázena bohatým doprovodným
programem, jako např. Dřevěné stavení, Zelená úsporám, Požární bezpečnost, konference Protipovodňové asociace, nebo např.
téma Využití sluneční energie pro bytové
domy. Velmi zajímavá bude konference Křižovatky architektury, která je spojena s workshopem a jejím hlavním tématem bude urbanismus s ohledem na ekologii, eleganci, ale
také ekonomickou stránku stavění. V rámci
veletrhu se bude také konat finále Soutěžní
přehlídky řemesel SUSO, či výstava architektonické soutěže mladých architektů Young
Architect Award 2010.
– red-
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(Dokončení ze str. 1)
forma veřejných financí, která velmi výrazným
způsobem jednak podtrhla příjmy státu, ale na
druhé straně vylepšila finanční situaci osob
a skupin, jejichž výdělky se pohybují nad sto tisíc korun měsíčně i výše. Za dnešní situace,
v době hospodářské krize, jsou na tom tyto skupiny zvýhodněné rovnou daní nyní finančně
mnohem lépe, než občané, kteří na rovné dani
nic nevydělali.
Představitelé vlády při různých příležitostech slibují, že budou všechny své
návrhy předkládat účastníkům tripartity
ke konzultacím, ale na druhé straně sebevědomě prohlašují, že pro volební programy koaličních stran hlasovala výrazná většina voličů a vládní program je
tedy projevem jejich výsostné demokratické vůle. Jak se chystáte na tyto jejich
arogantní postoje reagovat?
V poslední době jsem měl již několik jednání
s premiérem Nečasem, při kterých jsem mj.
upozornil na to, jakým způsobem je projednáván např. zákoník práce. Bylo nám totiž oznámeno, že k němu bude probíhat jen velmi zkrá-

cené připomínkové řízení a návrh nakonec
neprošel ani týmy, které má tripartita k dispozici. Při našem jednání koncem srpna jsem premiérovi Nečasovi výslovně zdůraznil, že se
tento proces musí obnovit i za cenu, že se pozdrží účinnost tohoto zákona, a on na naše argumenty nakonec přistoupil. K řadě vládních návrhů máme totiž zásadní připomínky, jako např.
k nemocenskému, k tzv. flexibilitě zaměstnání
aj. Vůbec se nám např. nelíbí zavádění jakéhosi
institutu, kdy by zaměstnanec přešel na živnostenský list, což je institut, který okrádá nejen
stát, ale i samotného živnostníka, který je nucen přejít na tzv. švarcsystém.
O licoměrnosti premiérových stanovisek ale
nejlépe svědčí jeho rozhovor pro Hospodářské
noviny z 30. srpna, kdy týden po našem konstruktivním rozhovoru prohlašuje, že zákoník
práce brzdí flexibilitu na pracovním trhu
a k připravovaným návrhům jeho změn doslova
uvádí: „Ať už tam jsou i hlubší změny, když už
kvůli tomu máme jít do střetu s odbory“. Jemu
osobně jsem několikrát zdůrazňoval, že odbory
si konflikty nepřejí, ale dnes už není kam ustupovat.
Otázky kladl Rudolf UNGER

ODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ SE ZLEPŠILO
Poradenská a metodická činnost SIBP byla v prvním pololetí 2010 při návštěvách našich zaměstnavatelských organizací zaměřena zejména na aplikaci
§ 101, § 102 a § 103 zákoníku práce v návaznosti na další právní předpisy v oblasti BOZP a na stanovení bezpečných a zdravotně nezávadných pracovních podmínek. Poměrně často řešenou oblastí bylo pak poskytování ochranných nápojů a odškodňování pracovních úrazů. K této problematice se vztahovala většina
z poskytovaných informací a konzultací.
V rámci kontrolní činnosti odborové inspekce práce bylo provedeno 65 vlastních kontrol, při nichž bylo zjištěno 171 závad, z toho
v oblasti úrazové prevence 127 závad. Zjištěné
závady v drtivé většině případů vyplývají z běžného provozu a jen výjimečně byly takového
charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost
a zdraví zaměstnanců.
Často jsou zjišťovány závady ve vybavení
strojů a strojních zařízení ochrannými kryty či
jinými bezpečnostními prvky, závady na dopravních prostředcích (zejména u vysokozdvižných vozíků), závady u vyhrazených technických zařízení
(zejména zdvihadel a jeřábů), závady na pracovištích s možností pádu z výšky a do hloubky a závady
u elektrických zařízení. Poměrně často, ve 22 případech, byly zjištěny závady v oblasti hygienické prevence, a to u sanitárních a hygienických zařízení.
Oproti dřívějším rokům se opětovně zlepšil stav
v odškodňování pracovních úrazů – v kontrolovaných organizacích bylo zjištěno pouze pět závažnějších nedostatků na tomto úseku. K odstranění
zjištěných nedostatků byla stanovena opatření

do hlavy. Následkům devastujícího zranění
hlavy dělník ihned podlehl.
Při šetření tohoto případu bylo konstatováno, že postižený pracovník nic neporušil.
Hlavní příčinou vzniku této tragické události
bylo porušení zásad BOZP jinou osobou (zaměstnanci subdodavatele). Jak bylo zjištěno,
posádka stroje se spolehlivým způsobem nea dohodnuty termíny ve 133 případech. V 38 přípa- přesvědčila o tom, zda se někdo nepohybuje
dech byly odstraněny nedostatky již v průběhu nebo nevyskytuje v pracovním dosahu ramene
stroje, ale hlavní příčinou této tragédie byla lidkontroly.
Celková úroveň BOZP v námi kontrolovaných ská nedůslednost, a zejména podcenění rizika
stavebních a těžebních organizacích se podstatným a nedodržení stanovených bezpečnostních
způsobem nezměnila. I nadále existují organizace, a technických podmínek pro provoz tohoto zakde je situace v oblasti dodržování předpisů BOZP řízení, když po přesunu stroje na jiné stanoviště
na nižší úrovni, naopak jsou i organizace (a to i tzv. nebyly na jedné straně stroje hydraulické podmenší), kde je situace v oblasti BOZP velmi dobrá pěry – patky dostatečně vysunuty a bezpečně
a při fyzických kontrolách je zjišťován jen malý po- usazeny. Při pohybu ramene čerpadla pak došlo
čet drobnějších nedostatků. Velmi kladně můžeme k převrácení stroje a usmrcení našeho kolegy.
hodnotit skutečnost, že v žádné z kontrolovaných K jiným závažným pracovním úrazům v tomto
zaměstnavatelských organizací, kde působí naše období nedošlo.
V oblasti spolupráce se státním odborodborová organizace, nebyl stav BOZP vyloženě
ným dozorem se v 1. pololetí uskutečnily spošpatný.
Smrtelná a závažná pracovní úrazovost. lečné komplexní a specializované prověrky
V průběhu 1. pololetí došlo k jednomu smrtel- s Obvodními báňskými úřady ve vybranému pracovnímu úrazu, a to dne 22. 6. 2010 na ných zaměstnavatelských organizacích. A to
pracovišti společnosti SKANSKA a.s. divize Sil- v Krkonošských vápenkách Kunčice, v Českoniční stavitelství. Na stavbě ČOV Konice, v dů- moravském štěrku na lomu Zárubka, v LB MIsledku špatně vysunutých podpěr (patek) se NERALS v Horní Bříze, v Ligranitu Liberec,
převrátil stroj, čerpadlo betonu Schwing a vy- v TEKAZu Cheb pískovna Dřenice, ve Slezském
sunuté rameno stroje udeřilo 55letého dělníka kameni Jeseník a.s. lom Řeka a v Eurovia a.s. na
lomu Jakubčovice.V oblasti spolupráce se státním odborným dozorem proběhlo mimo báňské provozy jednání též na Oblastním inspektorátu práce v souvislosti se šetřením prvního
letošního smrtelného pracovního úrazu.
Roční prověrky BOZP. Na pozvání výborů nameziroční pokles
20/2
šich odborových organizací se svazoví inspektoři
meziroční pokles
3 990
zúčastnili ročních prověrek BOZP v souladu s §108
ZP v TARMAC lom Litice, v TARMAC lom Košťámeziroční pokles
2 524
lov, v LB MINERALS provozovna Kaznějov, v LB
meziroční pokles
1 917
MINERALS provozovna Horní Bříza, v KOMmeziroční pokles
607
FORT Brno a.s., v RD Rýmařov s.r.o., v Novojické
meziroční pokles
293
stavební společnosti, s r.o. a v ATM Servis s.r.o v Ostravě - Kunčicích.
meziroční pokles
148
Závěr: Z letošního prvního smrtelného pracovního úrazu bychom si měli vzít poučení a nepodceňovat riziko práce. I malá nedbalost může
mít velké nebo přímo tragické následky.
Vojtěch ELIÁŠ, SIBP

STAV ČLENŮ A ZO/MO OS K 30. 6. 2010
Počet ZO/MO
Počet zaměstnanců
Členové OS
Stálí členové
Důchodci
Ženy
Mládež

291/18
43 480
16 478
12 093
4 385
3 221
285

PŘÍPRAVA VI. SJEZDU OS
V PLNÉM PROUDU
Sotva skončila doba prázdnin a dovolených, pokračuje opět příprava na
VI. sjezd OS, který se uskuteční ve
dnech 4. a 5. února 2011.

SETKÁNÍ VEDENÍ OS STAVBA ČR A IOZ SR Ve dnech 1. - 2. 7. 2010 se
v pražském hotelu Olšanka uskutečnilo jednání představitelů vedení OS Stavba ČR a IOZ SR.
Předsedové obou svazů stručně charakterizovali činnosti OS Stavba ČR a IOZ, situaci po volbách ve svých zemích a plnění priorit obou svazů v letošním roce. Dále byla projednána příprava společného setkání mladých OS Stavba ČR a IOZ a byly domluveny následující společné
akce na rok 2011: společné setkání specialistů kolektivního vyjednávání, právníků a specialistů BOZP (3 specialisté + 1 představitel vedení ) na téma „Kolektivní smlouvy vyššího stupně“,
další společné setkání tříčlenné delegace představitelů vedení OS Stavba ČR a IOZ v měsíci
září 2011 na Slovensku, společné setkání Komise mladých OS Stavba ČR a Rady mladých IOZ,
vedení IOZ se zúčastní ve dnech 4. – 5. 2. 2011 VI. sjezdu OS Stavba ČR , předseda IOZ se zúčastní Sněmu OS Stavba ČR a předseda OS Stavba ČR Sněmu IOZ.
–ip-

Komise pro přípravu sjezdu se sešla ke
svému třetímu zasedání dne 8. září v pražském
odborářském hotelu Olšanka na Žižkově, a to
s tímto programem: zahájení a schválení programu, kontrola zápisu z minulého jednání,
zpráva vedoucích pracovních skupin, projednání návrhů Stanov OS, Jednacího řádu
VI. sjezdu OS, Programu OS a Finanční a majetkové politiky OS na léta 2011 – 2014 po zapracování připomínek ze ZO/MO OS a pracovních
skupin. Dále byl na pořadu návrh programu
podzimních jednání Sboru volitelů – projednání návrhů kandidatury členů Předsednictva
OS, předsedy a místopředsedy OS a volba členů
nového Sněmu OS a revizní komise.
–red-
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SBORY VOLITELŮ SE SEJDOU V ŘÍJNU
V souladu s čl. 37 písm. g Stanov OS a Plánu práce OS svolává Předsednictvo
OS VIII. zasedání Sborů velitelů OS Stavba ČR v následujících termínech a regionech:
Ústí nad Labem dne 5. října 2010,
Hradec Králové dne 6. října 2010,
Brno dne 12. října 2010,
Olomouc dne 13. října 2010,
Ostrava dne 14. října 2010,
Praha a Střední Čechy dne 19. října 2010,
Plzeň dne 20.října 2010 a
České Budějovice dne 21. října 2010.
Navržený program pro jednotlivá regionální
jednání Sborů volitelů je jednotný.
Po zahájení, volbě pracovního předsednictva i řídícího jednání přijde na program volba
pracovních komisí a jmenování skrutátorů
hlasů. Následovat bude informační blok, ve kterém vystoupí předseda OS s aktuálními informacemi o politických událostech v zemi, aktualitách v ČMKOS i v odborovém svazu před
sjezdem. Po projevu předsedy svazu bude následovat vystoupení místopředsedy OS, informace zástupce OS v RK ČMKOS, příslušného
regionálního manažéra a svazového inspektora
BOZP.
V druhé polovině jednání zhodnotí předseda
OS plnění Programu OS, usnesení i rezolucí

V. sjezdu. Poté dojde k volbě členů Sněmu a Revizní komise OS, předložení návrhů kandidátů
na funkci předsedy a místopředsedy OS i do
Předsednictva OS. Jednání Sborů volitelů budou uzavřena přijetím návrhu usnesení. –red-

MLADÍ NA SLOVENSKU
Ve dnech 9. a 10. září 2010 se v bývalém letním sídle prezidenta Masaryka
- zámku Topolčianky na Slovensku,
sešla Komise mladých OS Stavba ČR
s Radou mladých odborárov IOZ.
Tématem jednání byla především výměna informací o společensko-politické situaci na Slovensku
a v Česku po jarních parlamentních volbách, informace o aktuálních úkolech i jejich plnění Radou
mladých odborárov IOZ a Komisí mladých OS. Závěrem jednání předseda Komise mladých OS
Stavba ČR Tomáš Krejčí pozval slovenské kolegy
Rady mladých na příští společné jednání, které se
uskuteční v září roku 2011 v ČR.
–ip-

VÝZVA K ÚČASTI
NA DEMONSTRACI
OS Stavba ČR vyzývá své členy
k podpoře požadavků zaměstnanců státu svojí účastí na demonstraci dne 21. září v Praze. Pochod
demonstrantů vyjde v 11.45 hod.
z parkoviště autobusů na Letné
Nad Štolou, projde Letenskými
sady po schodišti od metronomu
na nábřeží Edvarda Beneše a dále
přes Mánesův most na náměstí
Jana Palacha.
Demonstrace tu začíná ve 13 hodin
a její konec se předpokládá ve 14 hodin.
Jako další odborové svazy se k demonstrujícím státním zaměstnancům připojí též
zdravotníci, pracovníci ve školství, vojáci,
civilní zaměstnanci armády, zaměstnanci
v dopravě a kultuře.
Policisté varují, že proklamované škrty
mohou spolu s dalšími opatřeními bezprostředně ohrozit bezpečnost občanů Česka.
Navrhované změny se mají týkat přibližně
560 000 zaměstnanců veřejných služeb
a správy. Zdravotníci poukazují na to, že snížení platů nejzkušenějších sester může
představovat až 9600 korun měsíčně
a 12 000 korun u lékařů s nejdelší praxí.

JUBILUJÍCÍ ODBORÁŘ, ALE I VČELAŘ
Začátek svého řadového členství v tehdejším
ROH si Jeník pamatuje dobře, začalo totiž dne
1. 7. 1958. Do Okresního stavebního podniku,
dnes Status stavební Humpolec, nastoupil 10.
1. 1962 jako zaměstnanec a zároveň jako nový
člen. V roce 1972 se začal angažovat v místním spolku včelařů a zakrátko byl zvolen za
hospodáře, místopředsedu a v současnosti je
jednatelem spolku.
Jako předseda kulturní komise ZO se aktivně
podílel na pořádání stavbařských plesů, spolupracoval dlouhá léta při pořádání stavbařských
klání na podnikových i státních turnajích.
V roce 1992 ho členové závodní organizace zvolili předsedou ZO, kterým je ještě dodnes, třebaže mu bylo v minulých dnech již důstojných
70 let. Navzdory věku, kdy jeho generační druhové již zaslouženě odpočívají, Jenda stále aktivně přispívá k tvorbě kolektivní smlouvy,
která je důležitým dokumentem jak pro zaměstnance, tak i pro zaměstnavatele.

Současná mladší generace má však dnes na
mnoho společenských jevů
odlišné názory, zejména
nechápe, proč by se mělo
pro kolektiv dělat něco zadarmo, jak tomu bylo
dříve, když je možné veškerou činnost převést na
Jan RÝDL
koruny. Mrzí ho, že obětavost a nezištná práce pro
druhé a potřebnější vypadla dnes některým
mladým z jejich slovníku. To však rozhodně
neplatí o našem jubilantovi.
A o kom je vlastně v celém článku řeč?
O dlouholetém zasloužilém aktivním předsedovi ZO Status stavební Humpolec Janu Rýdlovi, kterému bych rád touto cestou poděkoval
za dosavadní spolupráci a popřál mnoho
zdraví i elánu do dalších aktivních let.
Stanislav Augustin, RM

S příchodem podzimu dobová fotografie připomíná nástup borců na Letní sportovní
hry OS Stavba ČR v Rybitví dne 25. června 2010.
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AKTUALITY
Z ČMKOS
Na 4. zasedání Rady ČMKOS dne 12. 7. byla
věnována mimořádná pozornost situaci po parlamentních volbách v ČR. Vít Samek, vedoucí
právního a legislativního oddělení ČMKOS, podal informaci k připravované důchodové reformně a členové Vedení ČMKOS informovali
o probíhajících jednáních s některými politickými stranami, především vládní koalice.
V mezinárodní oblasti vzala Rada na vědomí zprávy z vyslaných delegací do zahraničí,
vyslechla informaci k přípravě Evropského
akčního dne 29. září 2010 a požádala OS o upřesnění počtu účastníků v Bruselu.
Místopředseda ČMKOS V. Pícl podal radě
informaci o rezignaci předsedy Mezisvazové
asociace učňovských zařízení při ČMKOS Jiřího Šafáře a Rada ČMKOS uložila MAUZ zvolit
nového předsedu a zabezpečit zpracování komplexní zprávy o její činnosti.
Rada ČMKOS věnovala na svém 5. zasedání dne 23. srpna mimořádnou pozornost současné situaci po vyhlášení Koaliční smlouvy
mezi stranami ODS, TOP 09 a VV a rovněž Programovému prohlášení Vlády ČR. V tomto
směru se seznámila s analýzou koaliční smlouvy
a schválila navržené postoje ČMKOS k uvedeným dokumentům.
Mimořádnou pozornost věnovala Rada
ČMKOS též důchodové reformě, kde schválila
své stanovisko a návrh na pokračování reformy
českého důchodového systému.
Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv
informoval radu o současné situaci ve stavebnictví a předseda OS zdravotnictví a sociální
péče ČR Jiří Schlanger o svém odstoupení
z funkce k 31. 8. 2010 a odchodu na MZdr do
funkce náměstka ministra. Svaz bude do sjezdu
řídit místopředsedkyně OS D. Žitníková.
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