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ČEKÁ NÁS TVRDÝ BOJ ZA UDRŽENÍ SOCIÁLNÍHO STÁTU
Vážení čtenáři,
je dobrým zvykem na prahu nového roku ohlédnout se za právě uplynulým. Jaký
byl rok 2010 z pohledu OS Stavba ČR?
Byl to především rok, v němž se naplnily obavy našeho svazu. V našich odvětvích se plně začala projevovat hospodářská krize a po letech boomu jsme pocítili
nedostatek zakázek, což se projevilo zejména ve snižování počtu zaměstnanců.
Náš svaz na to reagoval uzavřením dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího
stupně, kterým byla prodloužena platnost KSVS do 31. 3. 2011, včetně uzavřené
dohody mezi OS a Svazem podnikatelů
ve stavebnictví v ČR o podpoře udržení

VI. SJEZD OS
BUDE JIŽ ZA
JEDEN TÝDEN
zaměstnanosti kmenových zaměstnanců.
Výsledky loňských červnových voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR mají jak v současnosti, tak i do budoucna negativní dopady na naše odvětví, protože vláda i Poslanecká sněmovna, vzešlé z těchto voleb, krátí pro
rok 2011 prostředky na investice do dopravní infrastruktury proti minulému
roku o 35 mld. Kč, zatímco na podporu
bytové výstavby nedávají vůbec nic, tj.
proti minulému roku mínus 4 mld. Kč. Ve
svých důsledcích to bude znamenat
ztrátu 35 až 40 tisíc pracovních míst ve
stavebnictví.

Současné aktivity našeho svazu před
jeho VI. sjezdem lze definovat takto:
z V současné době předložil náš svaz
Svazu podnikatelů ve stavebnictví návrh
nové Kolektivní smlouvy vyššího stupně
na roky 2011 – 2016 a začalo nelehké vyjednávání.
z Zabezpečujeme podle požadavků výborů ZO/MO nebo koordinačních odborových orgánů servis či přímo účast na podnikovém kolektivním vyjednávání.
z V minulém roce jsme znovu proškolili
funkcionáře základních a místních organizací svazu, což bylo všemi účastníky
pozitivně hodnoceno. Totéž je připraveno
i v roce stávájícím.
z Našemu svazu se také podařilo zavést centrální evidenci členů, což bude
znamenat, že se může ještě více zlepšit
předávání informací co nejširší členské
základně, a tím i ostatním zaměstnancům
v našem odvětví. Budeme to letos potřebovat, protože nás čeká velký boj za udržení
sociálního státu a věřím, že stavbaři bu-

dou opět aktivním
odborovým svazem v rámci Českomoravské konf e d e r a c e
odborových
svazů.
z Na posledním
– osmém - Sněmu
OS ve dnech 8. a 9.
prosince 2010 byla
schválena strateStanislav ANTONIV gie vyjednávání
KSVS a materiály
pro VI. řádný sjezd OS, který byl svolán
do Prahy na dny 4. a 5. února 2011.
Uplynulý rok byl velmi náročný. Chtěl
bych proto poděkovat všem členkám a členům výborů ZO/MO, Sněmu OS, Revizní
komisi, Předsednictvu OS a všem zaměstnancům našeho svazu za jejich nelehkou
a statečnou práci při prosazování zájmů
zaměstnanců ve stavebnictví, výrobě stavebních hmot a těžbě stavebních surovin.
Všem čtenářům Stavebníku přeji hodně
zdraví a štěstí v tomto roce.
Stanislav ANTONIV,
předseda OS

POSLEDNÍ SNĚM – PŘEDSJEZDOVÝ
Poslední – osmé - zasedání Sněmu OS Stavba ČR před únorovým sjezdem svazu se konalo ve dnech 8. a 9. prosince 2010 v odborářském hotelu Olšanka
v Praze na Žižkově. Shodou okolností se v prvý den zasedání konaly v Praze
i dalších krajských a větších městech protestní stávky a demonstrace zaměstnanců působících ve veřejné sféře.
Jednání prvého dne řídil člen Předsednictva
OS Petr Janoušek a po úvodních procedurách
přednesl předseda Stanislav Antoniv zprávu

o činnosti OS za uplynulé období od květnového VII. Sněmu. Jako významný počin zmínil
vydání nových členských průkazů, ale zároveň
vyslovil politování, že dosud ne všechny organizace dodaly seznamy svých členů k vystavení průkazů. V souvislosti s právě probíhající
protestní stávkou zaměstnanců rozpočtových
organizací vysoce ocenil skutečnost, že plnou
podporu stávkujícím vyslovily i všechny OS,
spadající do podnikatelské séry a zároveň blíže
charakterizoval vnitropolitickou situaci, kdy
se vláda chová neústupně k požadavkům odborů. Předseda Antoniv zároveň připoměl, že
současná Nečasova koaliční vláda „hodila do
koše“ všechny návrhy předešlé Fischerovy
vlády na pokračování ve výstavbě infrastruktury.
Následně po hodnotící zprávě se ujal slova
jako host Sněmu prezident Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš.

(Pokračování na str. 3)
Účastníci VIII. Sněmu OS projednali
a schválili všechny dokumenty nezbytné
k nadcházejícímu VI. sjezdu OS.

ŽIVOT – PRÁCE – SPRAVEDLNOST

KONTO PRACOVNÍ DOBY
Konto pracovní doby (dále jen konto) je právním nástrojem, který má zaměstnavateli pomáhat řešit situace, kdy se v jednotlivých obdobích roku mění rozsah potřebného výkonu práce a dává zaměstnavateli možnost efektivněji využívat pracovní výkon zaměstnanců. Tento právní institut nalézá uplatnění
zejména v odvětví stavebnictví, a protože existuje řada nejasností při správné
aplikaci příslušných ustanovení zákoníku práce (ZP), zmíníme se stručně
o základních aspektech této právní úpravy.
Právní úprava konta pracovní doby je
obsažena zejména v §§ 86, 87, 98, 121,
122, 354 zákoníku práce. Režim konta

pracovní doba nerovnoměrně rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.

§ PRÁVNÍK RADÍ ODBORÁŘŮM §
pracovní doby je pouze jiný způsob nerovnoměrného rozvržení pracovní doby,
z čehož vyplývá, že platí obvyklá právní
úprava a použijí se jen odchylky v ZP výslovně stanovené. Konto může být sjednáno v kolektivní smlouvě nebo stanoveno vnitřním předpisem. Zde je na
místě podotknout, že pokud působí u zaměstnavatele odborová organizace,
a zaměstnavatel se přesto rozhodne
konto stanovit vnitřním předpisem namísto sjednáním v kolektivní smlouvě,
může tak učinit jen po předchozím projednání s odborovou organizací ve
smyslu ustan. § 287 odst. 2 písm. g) ZP
(další opatření týkající se většího počtu
zaměstnanců). Vyrovnávací období nesmí přesáhnout 26 týdnů po sobě jdoucích, jen kolektivní smlouva může vymezit toto období na nejvýše 52 týdnů
po sobě jdoucích. Na konci vyrovnávacího období by neměl existovat rozdíl
mezi stanovenou a skutečně odpracovanou pracovní dobou, (proto se označuje
jako vyrovnávací období). Nastane –li
přesto rozdíl, tj. je-li skutečně odpracovaná doba nižší, nemá to na mzdové nároky zaměstnance vliv a obdrží po skončení vyrovnávacího období mzdu v plné
výši. Jestliže je odpracovaná doba vyšší,
jde o práci přesčas, pouze s tím rozdílem, že rozsah práce přesčas se posuzuje
až po uplynutí vyrovnávacího období.
Zaměstnavatel je povinen vést účet
pracovní doby zaměstnance s náležitostmi podle § 87 odst. 2, 3 ZP a platit mu
stálou mzdu, sjednanou v kolektivní
smlouvě, popř. stanovenou vnitřním
předpisem, která nesmí být nižší než
80 % jeho průměrného výdělku. Tato
stálá mzda se vyplácí po celou dobu vyrovnávacího období, přičemž příplatky
a jakékoliv další složky mzdy se zaměstnanci vyplácejí až po skončení vyrovnávacího období. Zaměstnavatel je povinen vést účet mzdy zaměstnance
a podle § 120 odst. 2 ZP na něm vykazovat stálou mzdu i dosaženou mzdu
zaměstnance, což je mzda, na kterou
má zaměstnanec nárok podle sjednaných či stanovených mzdových podmínek (včetně příplatků).
Při kontu dále musí být respektována
ustanovení ZP o nerovnoměrně rozvržené pracovní době a její délce, práce
přesčas, nepřetržitý odpočinek mezi
dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu (§§ 79, 81, 84, 90 a 92 ZP)
s tím, že týdenní písemný rozvrh pracovní doby musí zaměstnavatel zpracovat a seznámit s ním zaměstnance jeden
týden před začátkem období, na něž je
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U konta proto nesmí délka směny
přesáhnout 12 hodin, přičemž směnou se rozumí část týdenní pracovní

doby bez práce přesčas, kterou je zaměstnanec povinen na základě předem stanoveného rozvrhu směn odpracovat. Pro limity práce přesčas
platí rovněž obvyklá právní úprava
podle § 93 ZP.
Pro výpočet průměrného výdělku
platí u zaměstnanců pracujících v režimu konta pracovní doby jediná odchylka – rozhodným obdobím je 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích
před začátkem vyrovnávacího období
(§ 354 odst. 4 ZP). Z výše uvedeného vyplývá, že zavedení právního institutu
konta pracovní doby není pro zaměstnance výhodné a k jeho sjednání v kolektivní smlouvě je třeba přistupovat
s obezřetností po uvážení všech skutečností faktického dopadu na zaměstnance.
JUDr. Lubomír DLOUHÝ,
právník OS

Z VYSTOUPENÍ ING. MATYÁŠE NA SNĚMU OS
…velmi rád vždy přicházím na váš Sněm, protože ho vnímám především jako
platformu, kde je možné vyměnit si stanoviska k současnému dění a k problémům, ve kterých jsme se ocitli v důsledku ekonomické krize.
Podle
posledních
informací
ČSÚ doznala stavební výroba za
uplynulých
10
měsíců meziročního
propadu
o více než 8 %,
z toho v pozemním stavitelství
o 9 % a v inženýrském o více než
6 %. V letošním Ing. Václav Matyáš
roce se bude zahajovat výstavba bytů objemově o čtvrtinu
méně než před rokem, ve veřejné zakázce
bylo koncem 3. čtvrtletí v pozemním stavitelství nasmlouváno o 20 % méně
a v inženýrském dokonce o 50 % méně

v objemu zakázek. Výstavba dopravní
infrastruktury „díky“ známým opatřením činí proti roku 2009 pouhých 30 %
objemu. Před volbami jsme zaslali všem
politickým stranám naše stanovisko
k současnému vývoji, ale až na některé
výjimky zůstaly naše náměty neakceptovány. Velmi proto oceňuji stanoviska
OS Stavba ČR i jejího předsedy Antoniva
k našim návrhům a věřím, že budou
v dalších letech oceněna. Kromě nedostatku financí vyčleněných do výstavby
dopravní infrastruktury se potýkáme
i s legislativními problémy. Týkají se zejména stavebního zákona, zákona o veřejných zakázkách, o vyvlastnění i koncesního zákona. Výstavbu komplikují
rovněž neodůvodněné požadavky občanských iniciativ.
–ru-

PROGRAM VI. SJEZDU OS STAVBA ČR
Po projednání všech přípravných návrhů schválil Sněm OS Stavba ČR svolat
VI. sjezd OS na dny 4. a 5. února 2011 do odborářského hotelu Olšanka v Praze 3, a to s tímto programem:
Slavnostní část sjezdu bude zahájena
v pátek 4. 2. v 10.15 hod. přivítáním delegátů i zahraničních a domácích hostů.
Následující čas do 12 hodin bude vyhrazen zdravicím přítomných hostů.
Pracovní část sjezdu bude zahájena
ve 13 hodin schválením programu sjezdu,
Jednacího řádu sjezdu, volbou skrutátorů, volbou pracovního předsednictva
a volbou pracovních komisí sjezdu –
mandátové, návrhové, volební, pro stanovy, volební řád a Program OS, pro finanční a majetkovou politiku i tiskové
komise. Po následné zprávě mandátové
komise přednese předseda Stanislav Antoniv zprávu o činnosti OS Stavba ČR od
V. sjezdu OS.
Po odpolední přestávce bude následovat zpráva o hospodaření svazu od minu-

lého sjezdu a zpráva Revizní komise. Poté
bude následovat projednání a schválení
Stanov OS, Volebního řádu a Programu
OS Stavba ČR. V podvečer se uskuteční
volba předsedy i místopředsedy OS a po
vyhlášení výsledků voleb se bude konat
po 20. hodině ustavující zasedání nově
zvolených orgánů OS.
Úvodem 2. sjezdového dne bude
přednesena zpráva z ustavujícího zasedání Sněmu i Revizní komise OS. V závěrečné části sjezdu bude projednána
a schválena Finanční a majetková politika OS, Rezoluce sjezdu OS a Usnesení
sjezdu.
VI. sjezd OS bude ukončen v sobotu 5.
února před polednem závěrečným slovem zvoleného předsedy OS Stavba ČR.
–red-
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VYJEDNÁVÁNÍM KSVS DO POKRAČUJÍCÍ KRIZE
Kolektivní smlouva vyššího stupně, uzavřená mezi OS Stavba ČR a SPS ČR,
platí do konce letošního března a proto období prvního čtvrtletí roku 2011 bude
obdobím vyjednávání KSVS nové. Komise kolektivního vyjednávání OS Stavba
ČR v průběhu druhého pololetí po připomínkovém řízení ve všech ZO a MO
našeho svazu dopracovala návrh smlouvy, který byl na jednání komise dne 7. 1.
2011 doplněn o návrh růstu tarifních mezd.
Ohlédneme-li se do minulosti, musíme
konstatovat, že posledního zvýšení mzdových tarifů, které je předmětem každoročního projednávání se SPS ČR, bylo dosaženo
30. 3. 2009 podpisem Dodatku č. 2 za pomoci
jednání před zprostředkovatelem Ministerstva práce a sociálních věcí. Obě strany se
tehdy přiklonily k růstu tarifů na úrovni odhadu vývoje inflace pro rok 2009, které bylo
MPSV predikováno. Při vyjednávání tarifních
mezd pro rok 2010, v období, kdy obě strany
očekávaly další zhoršování situace na trhu
stavebních prací v důsledku pokračující
krize, došlo nakonec k dohodě o zmrazení tarifních mezd pro období následujícího roku.
Zároveň byla mezi oběma sociálními partnery v prosinci 2009 podepsána dohoda, jejímž cílem bylo udržet v očekávaném složitém prostředí stavebnictví ČR práci pro
kmenové zaměstnance.
Při diskusi v Komisi kolektivního vyjednávání bylo konstatováno, že tato Dohoda nebyla nakonec dodržena a k propouštění kmenových zaměstnanců přece jen později
docházelo. V blízké budoucnosti lze proto
očekávat pokračování zhoršujícího se stavu

Předseda OS a místopředseda při tiskové
konferenci

TISKOVKA PO SNĚMU
Po skončení VIII. Sněmu OS dne 8. 12.
2010 se uskutečnila v hotelu Olšanka
tisková konference, jíž se za vedení OS
zúčastnili předseda OS Stanislav Antoniv, místopředseda Ing. Milan Vomela,
svazový právník JUDr. Luboš Dlouhý
a specialisty KV OS Ing. Pavel Zítko.
V úvodním slovu předseda OS seznámil novináře se současnou situací ve stavebnictví nejen
jako důsledku světové hospodářské krize, ale
i necitlivých škrtů současné koaliční vlády jak
v bytové politice, tak i programu výstavby infrastruktury. Předseda OS dále zdůraznil, že tyto
vládní škrty vedou bezprostředně k rozpadu
pracovních kolektivů stavebních firem a propouštění nejen agenturních pracovníků, ale
v poslední době i tzv. kmenových kvalifikovaných sil. OS Stavba ČR proto u příležitosti svého
VIII. Sněmu vydal prohlášení, které bylo rozdáno přítomným novinářům.
–ru-

i přes snahu udržení zaměstnanosti v odvětví.
Je poctivé však přiznat, že v době podpisu
zmiňované Dohody nebyly známy všechny
dopady, které postihnou stavebnictví nástupem nové vlády po parlamentních volbách
v polovině roku 2010. Komise se zároveň seznámila s obsahem rozhovoru prezidenta
SPS ČR Ing. Václava Matyáše pro ČTK ze dne
3. 12. 2010, v jehož úvodu prohlásil, že SPS ČR
půjde do kolektivního vyjednávání pro příští
období s návrhem na další prodloužení zmrazení tarifních mezd. S možností jednat o prodloužení zmrazení tarifních mezd se Komise
KV neztotožnila. Jsme přesvědčeni, že si
i přes složitou situaci našeho odvětví tyto
mzdy zaslouží jednání o jejich navýšení, které
v podstatě neznamená automatické zvýšení
nominální mzdy – které bychom si jistě přáli

POSLEDNÍ SNĚM…
(Dokončení ze str. 1)
(Výtah z jeho příspěvku přinášíme samostatně
na 2. straně Stavebníka).
Po obou úvodních příspěvcích se v následné
diskusi členové Sněmu kriticky vyjadřovali
k činnosti Nečasovy vlády jak z hlediska sociálního, tak i rozpočtového, vedoucí přímou cestou k likvidaci domácího stavebnictví. Po poledni byli členové Sněmu průběžně informováni
o průběhu protestních stávek v Praze i dalších
městech ČR a zároveň jednomyslně schválili
Prohlášení VIII. Sněmu OS ke stávce ve veřejné
sféře, kultuře a k současné situaci ve stavebnictví. Dalším závažným bodem jednání byla
informace o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni, včetně ústního
doplnění předsedy komise Petra Janouška.
Řekl, že dosavadní návrh Kolektivní smlouvy
vyššího stupně bude k příštímu zasedání komise dne 7. ledna dopracován o mzdovou část
(tarify), kterou schválí lednové Předsednictvo
OS a poté bude předán Svazu podnikatelů ve
stavebnictví. Zprávu o průběžném plnění Programu, rezolucí a usnesení V. sjezdu OS komentoval předseda Antoniv, a při té příležitosti poděkoval všem odborovým funkcionářům
i pracovníkům OS za jejich splnění. Poté následoval „balík“ sjezdových materiálů, který obdrželi členové Sněmu OS písemně předem –
Zpráva o činnosti OS od V. sjezdu, návrh
Programu OS od VI. do VII. sjezdu OS, návrh
sjezdových rezolucí, Stanov OS, včetně důvodové zprávy, Jednacího řádu VI. sjezdu, návrh
Finanční a majetkové politiky OS od VI. do VII.
sjezdu a Zpráva o hospodaření OS od V. sjezdu.
Materiály byly bez připomínek doporučeny
k předložení ke sjezdovému jednání. Schváleno bylo rovněž heslo VI. sjezdu OS – ŽIVOT PRÁCE – SPRAVEDLNOST.
V odpoledních hodinách vyslechli členové
Sněmu OS ujednocený návrh Sboru volitelů na
volbu předsedy i místopředsedy OS, Revizní
komise, Sněmu a Předsednictva OS a vzali na
vědomí početní stav členů a ZO/MO OS Stavba
ČR k 30. 6. 2010.
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– ale pouhé navýšení zaručené složky mzdy.
Nutno připomenout, že tarifní mzda ve stavebnictví představuje pouhých 65 procent
průměrné mzdy!
Komise KV po zvážení všech pro i proti
dospěla nakonec k závěru předložit návrh růstu tarifních mezd na úrovni prostého součtu inflací za rok 2010 (za dobu
zmrazení) a předpokladu vývoje inflace
roku 2011 dle predikce České národní
banky. Tabulka růstu tarifních mezd pak
byla zapracována do návrhu KSVS a předložena Předsednictvu OS Stavba ČR
k projednání a následnému zaslání SPS
ČR s výzvou k zahájení kolektivního vyjednávání na nové období. Zároveň Komise KV jmenovala vyjednávací tým
v čele s místopředsedou OS Stavba ČR,
kterému bylo uloženo vést jednání tak,
aby nová Kolektivní smlouva vyššího
stupně plnohodnotně nahradila smlouvu
stávající, jejíž platnost končí k 31. 3.
2011.
Petr JANOUŠEK,
předseda Komise KV

Na programu druhého dne jednání, které řídil člen Předsednictva OS Vladimír Ptáček, byl
návrh plánu práce OS na rok 2011, zpráva Revizní komise, návrh řádných rozpočtů OS,
zpráva o stavu nemovitého majetku, návrh
Plánu investic OS na rok 2011 a informace
o činnosti Podpůrného fondu OS Stavba ČR.
Na závěr zasedání VIII. Sněmu bylo přijato
jednomyslně usnesení, v závěrečném slovu
předseda Antoniv poděkoval členům Sněmu
za vykonanou práci, přednesl pozdravný dopis
i projev solidarity od předsedy IOZ SR Dušana
Barčíka a popřál všem mnoho zdraví i aktivity
do příštího sjezdového roku 2011.
Rudolf UNGER

SNĚM IOZ O STŘETECH
S VLÁDOU
Dne 25. 11. 2010 se konal v Bratislavě Sněm Integrovaného odborového zväzu, kterého se jako host
zúčastnil též předseda OS Stavba
ČR Stanislav Antoniv.
Sněm IOZ mimo jiné projednal zprávu
o činnosti Předsednictva IOZ doplněnou
o aktuální informace předsedou IOZ Dušanem Barčíkem, ze kterých vyplynulo, že se
na Slovensku očekává brzký střet odborů
KOZ SR s vládou kvůli tomu, že pravicová
vláda chce novelou zákoníku práce zhoršit
postavení zaměstnanců i odborů. Předseda
OS Stavba ČR v následné diskusi informoval o politické i hospodářské situaci
v České republice.
Sněm IOZ dále projednal úsporná finanční opatření a rozhodl se snížit počet
zaměstnanců svazu o pět, to znamená, že
od 1. 1. 2011 bude mít IOZ 13 zaměstnanců.
Sněm též schválil stávkový řád IOZ
a projednal situaci v kolektivním vyjednávání v odvětví stavebnictví, dopravy a TOK.
Na jednání Sněmu bylo pozváno 69 členů
a přítomno jich bylo 54, tj. 78%.
–red-
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PRVNÍ POSJEZDOVÝ SNĚM
ČMKOS
První zasedání Sněmu ČMKOS po V.
sjezdu, který se konal v dubnu 2010,
se uskutečnilo ve dnech 23. a 24. listopadu 2010 v budově DOS v Praze 3.
V pracovním předsednictvu tedy poprvé zasedli nově zvolení členové Vedení ČMKOS – předseda Jaroslav ZAVADIL, l. místopředseda Václav PÍCL
a místopředsedkyně Radka SOKOLOVÁ.
Nové vedení ČMKOS na 1. Sněmu – (zleva) předseda Jaroslav Zavadil, místopředsedkyně Radka Sokolová a 1. místopředseda Václav Pícl

SPORT OS NA HRANĚ ROKU
V předvánoční době, ve dnech 14 až 16. prosince, se uskutečnilo v Litoměřicích
Mistrovství ČR škol se stavebním zaměřením ve stolním tenisu. Hlavními garanty turnaje byly OS Stavba ČR a Zdravotní pojišťovna OZP.
Mistrovství skončilo s těmito výsledky:
DRUŽSTVA: 1. SŠ Litoměřice, 2. SŠ stavební
a technická Ústí nad Labem, 3. SŠ stavební Teplice.
JEDNOTLIVCI: 1. Ondřej Krpeš – SŠ Litoměřice, 2. Jaroslav Turek – SŠ Litoměřice
a 3. Zbyněk Levý - SŠ stavební Teplice.
Organizátorům mistrovství patří poděkování,
vítězům gratulace a všem účastníkům díky za
vzorný přístup k tomuto sportovnímu svátku.
zzz
PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V SÁ-

LOVÉ KOPANÉ se z pověření OS Stavba ČR
uskuteční v areálu Střední školy technické
v Mostě – Velebudicích ve dnech 25. až 27.
ledna 2011.
Účastníci turnaje budou ubytováni v Domově mládeže SŠT a stravováni ve školní jídelně. Účastníci přeboru si hradí dopravu, ubytování a stravování, ostatní náklady hradí OS
Stavba ČR. Kontakt na pořadatele: voda.
honza@seznam.cz, event. 607 693 793. Vítězné
týmy na 1. – 3. místě obdrží pohár a diplom,
ostatní diplom.

18. SJEZD GBH

Předseda OS Stanislav Antoniv se zdraví
s přítomnými důchodci

SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 30.11.2010 se uskutečnilo tradiční
setkání seniorů s vedením OS Stavba ČR
v Praze v hotelu Olšanka. Akci připravila
Komise seniorů OS Stavba ČR a vybrala 23
účastníků. Z hostů se setkání zúčastnili zástupce MPSV JUDr. Vladimír Voříšek, zástupce
Rady seniorů ČR RSDr. Zdeněk Pernes a zástupce
Asociace důchodců odborářů Ing. Jaroslav Ulma.
Za vedení OS Stavba ČR byl setkání s důchodci
přítomen předseda Stanislav Antoniv, který pozvané odboráře seznámil s děním v OS. Rovněž
hosté vystoupili s aktuálními diskusními příspěvky. Po bohaté a plodné diskusi byli odboráři
senioři odměněni za svou dlouholetou práci knihou. Celou akci ukončil společný oběd.
–jv-
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Ve dnech 24. a 25. 11. 2010 se konal v Austria Center ve Vídni 18. sjezd GBH (rakouských stavařů a dřevařů). Za OS Stavba ČR se
ho zúčastnil jako čestný host místopředseda
Ing. Milan Vomela.
První den odpoledne, po oficiálním zahájení
sjezdu, vystoupil s hodnotící zprávou za uplynulé
funkční období předseda Johan Holper, v níž zejména zdůraznil důležitost dobrého fungování
odborů v přetrvávající finanční a hospodářské
krizi. Hlavním heslem sjezdu bylo „Spravedlnost
má budoucnost“. Poté vystoupili zástupci odborové centrály, veřejné a státní správy a v závěru
pozdravil sjezd prezident Světové federace stavbařů a dřevařů Klaus Wiesehügel.
Druhý den proběhla pracovní část sjezdu a též
volba předsedy svazu. Drtivou většinou hlasů
(92 %) byl znovu zvolen Johan Holper. Sjezd se
konal v otevřeném, odhodlaném i sebekritickém
duchu.
–mv-

Předseda Zavadil ve zprávě o činnosti Rady
ČMKOS od V. sjezdu, kterou přednesl zcela
z hlavy, komentoval zejména období po červnových parlamentních volbách, kdy středopravicová koalice získala většinu 118 hlasů a od té
doby se chová, zejména v sociální politice, jako
absolutistický monarcha, který vůbec nemusí
přihlížet k názorům opozice a odborů.
Ty uskutečnily v průběhu podzimu několik
protestních akcí s výraznou podporou veřejnosti, což se následně promítlo do výsledků zejména doplňovacích senátních voleb. V následné diskusi ke zprávě o činnosti poděkoval
předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv za
Zavadilova veřejná vystoupení, která získala
sympatie veřejnosti.
V další části 1. Sněmu ČMKOS byla projednána a vzata na vědomí Zpráva o průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším stupni i podnikové úrovni v roce 2010, Vývoj míry inflace
v roce 2010 a její prognóza na rok 2011, Analýza
zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce
2009 a záměry zaměstnanosti pro rok 2010,
zpráva Revizní komise ČMKOS, zpráva o hospodaření ČMKOS za rok 2009 i stav členské základny OS sdružených v ČMKOS k 30. 6. 2010.
Přijata byla též informace o činnosti jednotlivých RROS ČMKOS za rok 2009. Schváleny
byly rovněž termíny zasedání Sněmu ČMKOS
v roce 2011 na dny 24. – 25. 5. a 22. – 23. 11.
2011.
V souvislosti s připravovanou stávkou OS
ROPO na den 8. 12. 2010 v Praze i v dalších krajských a větších městech ČR byl schválen kontaktní osobou pro koordinaci podpory při akcích OS ROPO 1. místopředseda ČMKOS
Václav PÍCL.
1. Sněm ČMKOS závěrem svého zasedání pověřil Radu ČMKOS vypracovat návrh na svolání Celostátní porady zástupců
ZO členských OS do Brna na sobotu 19.
února 2011 s předpokládanou účastí 1800
zástupců ZO.
–ru-

Protestní stávka OS ROPO v Ústí
nad Labem se konala souběžně s pražskou
stávkou na Palackého náměstí a dalšími dvaceti
stávkami v krajských a větších městech ČR
v úterý 8. prosince 2010. Na místním Mírovém
náměstí se ke 12. hodině sešlo na 500 demonstrantů s četnými protestními transparenty.
Kromě odborových předáků se u mikrofonu
s podpůrnými stanovisky vystřídali náměstek
hejtmanky Arno Fišera, náměstkyně primátora
Ústí n. L. Zuzana Kailová, místopředseda DGB
za region Sasko Markus Schlimbach, kdežto
polský delegát uvízl po cestě do Ústí v závěji.
Jménem OS výrobní sféry vyjádřil solidaritu
s OS ROPO krajský zástupce OS Stavba ČR Martin Ryba.
–red-

Jednohodinová stávka v Ústí nad Labem
za účasti víc jak 500 demonstrantů
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