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VI. SJEZD OS STAVBA ČR STANOVIL
ÚKOLY DO ROKU 2015
 284 ZO a 22 MO delegovalo na sjezd 96 delegátů  Vysoká úroveň domácích
i zahraničních hostů  Schváleny Zpráva o činnosti svazu, Zpráva o hospodaření, Zpráva Revizní komise, Stanovy OS, Program OS, Finanční a majetková
politika, závěrečné rezoluce a Prohlášení OS  Do funkce předsedy OS zvolen
opět Stanislav Antoniv, místopředsedy Ing. Milan Vomela  Předsedou RK OS
zvolen Bc. Josef Pechan 
Odborářský hotel Olšanka v Praze 3 se stal
ve dnech 4. a 5. února 2011 dějištěm VI. sjezdu
Odborového svazu Stavba ČR, na který 284 základních a 22 místních organizací vyslalo 96
delegátů. Z nich se jich prvého dne zasedání
zúčastnilo 89 a druhého dne 79. Kromě řádných delegátů byli sjezdu přítomni i domácí
a zahraniční hosté – předseda Senátu PČR
Milan ŠTĚCH, ministr práce a sociálních věcí
Jaromír DRÁBEK, poslanec Evropského parlamentu Richard FALBR, generální tajemník
EFBWW (Evropské federace stavbařů a dřevařů) Sam HÄGGLUND, představitelé rakouských odborů GBH, polské Budowlani, předseda ČMKOS Jaroslav ZAVADIL, prezident
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav MATYÁŠ, předseda Integrovaného odborového svazu SR Dušan BARČÍK a dále představitelé Českého báňského úřadu, Sdružení
nájemníků ČR, Oborové zdravotní pojišťovny,
Státního úřadu inspekce práce, Majetkové,

správní a delimitační unie OS a odborových
svazů KOVO, PHGN, TOK, ECHO, DLV, DOSIA
a UNIOS.
VI. sjezd OS Stavba ČR byl zahájen o 10.
hodině státní hymnou a poté se ujal úvodního slova předseda OS Stanislav ANTONIV. V něm stručně charakterizoval současnou krizovou situaci, která se nejvíce dotkla
resortu stavebnictví a způsobila následně výrazný pokles zaměstnanosti jak ve stavebnictví, tak i ve výrobě stavebních hmot. Hlavním
viníkem současného stavu je podle něho ministr dopravy ČR Vít Bárta, který místo aby
řešil současnou krizi vládními investicemi do
infrastruktury, většinu inženýrských staveb
umrtvil. Předseda OS zároveň ocenil probíhající kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavateli a odbory, které se i za složitých ekonomických podmínek snaží nalézat schůdné východisko. Úvodní slovo ukončil přáním, aby současná krize nevedla k oslabení stavbařských

Dějiště VI. sjezdu OS Stavba ČR – hotel
Olšanka v Praze na Žižkově
odborů, ale naopak k upevnění jejich jednoty
a solidarity.
Následně po úvodním slovu předsedy OS
se vystřídali u mikrofonu čestní hosté sjezdu
– Milan ŠTĚCH, Jaromír DRÁBEK, Richard
FALBR, Sam HÄGGLUND, Jaroslav ZAVADIL,
Václav MATYÁŠ, Dušan BARČÍK a druhý den
– v průběhu sjezdového jednání – též předseda
OS KOVO Josef STŘEDULA. (Jejich zdravice
uvádíme ve zkráceném znění na stranách 4 a 5
Stavebníka.)
Odpolední pracovní část prvého dne sjezdového jednání zahájil předseda Antoniv informací o nadcházejícím programu, který byl
jednomyslně schválen spolu s návrhem Jednacího řádu a návrhem pracovního předsednictva sjezdu. Řízení odpoledního programu se
poté ujal Bc. Vladimír Ptáček. Po volbě komisí
mandátové, návrhové, volební, pro Stanovy
a Volební řád OS, pro Program OS, ﬁnanční
a majetkovou politiku i tiskové komise, začaly všechny následně ihned pracovat. Poté
přistoupil k mikrofonu předseda OS Stanislav Antoniv a přednesl komentář ke
Zprávě o činnosti OS od V. sjezdu v roce

(Pokračování na str. 2)
Pohled do sjezdového sálu na delegáty
i předsednictvo sjezdu

ŽIVOT – PRÁCE – SPRAVEDLNOST

VI. SJEZD OS STAVBA ČR STANOVIL…
(Dokončení ze str. 1)
2007, která byla již předem projednána na zasedáních Sborů volitelů a byla součástí podkladových materiálů pro jednání sjezdu. Jako
aktualitu k této zprávě uvedl, že návrh KSVS
na příští období, která by měla platit od 1. 4.
2011, byl schválen Předsednictvem OS dne
26. 1. 2011 a 27. 1. předán Svazu podnikatelů
ve stavebnictví k zahájení kolektivního vyjednávání. Předseda Antoniv dále vysoce ocenil obrovskou a obětavou práci odborových
funkcionářů OS na všech úrovních v uplynulém velmi obtížném a složitém období. Poznamenal zároveň, že v souvislosti s hospodářskou krizí došlo ve stavebnictví a výrobě stavebních hmot ke značnému poklesu zaměstnanosti, a tím i k poklesu členské základny
OS. V této souvislosti ocenil skutečnost, že se
v posledním roce podařilo zřídit centrální evidenci členů a vyhotovit nové členské průkazy.
Předseda OS znovu zopakoval své ostré výhrady vůči vládní politice nesystémových rozpočtových škrtů, která dále prohlubuje beztak
vysokou nezaměstnanost, ale i katastroﬁckou
politiku ministra dopravy Víta Bárty, která
má za následek osudové podvázání výstavby
infrastruktury.
Následný komentář ke Zprávě o hospodaření OS Stavba ČR od V. sjezdu přednesl místopředseda OS Ing. Milan Vomela. K tomuto materiálu, který byl rovněž
součástí sjezdových materiálů, řečník poznamenal, že hospodaření OS je v současné době
sice stabilizované, ale že se i nadále budou
hledat nové ﬁnanční zdroje či úspory v provozu OS. Ve stejném duchu vyzněla i Zpráva
Revizní komise OS, kterou přednesla její
předsedkyně Ludmila Fryštenská.
V další části odpoledního programu vystoupil s návrhem úpravy Stanov OS
předseda komise Petr Janoušek. Revize
se týkala některých drobných formulačních
změn, ale zejména přejmenování dosavadních Sborů volitelů na Regionální konference. Tento návrh byl jednomyslně schválen. K návrhu Programu OS Stavba ČR
došla v předsjezdovém období pouze jedna
připomínka, která však nebyla následně doporučena ke schválení. Podle schváleného
Programu bude OS i v příštím funkčním období do roku 2015 orientovat svou činnost zejména na sociální dialog a na pracovněprávní
vztahy, na kolektivní vyjednávání, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, zaměstnanost a přípravu k povolání, vzdělávání, vý-
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chovu, propagaci, členskou základnu, sport
i mezinárodní činnost.
V předvečer prvého sjezdového dne došlo
k volbě předsedy a místopředsedy OS. Jak
zdůraznil předseda volební komise Bc. Vladimír Ptáček, volební kampaň byla zahájena
již krátce po VII. Sněmu na jednotlivých zasedáních Sborů volitelů, které sjezdu doporučily zvolit dosavadní představitele OS i pro
příští období. Při následné tajné volbě obdržel kandidát na funkci předsedy Stanislav
Antoniv 85 hlasů z 87 přítomných volitelů
a Ing. Milan Vomela 84 hlasy.
Následně po volbách předsedy a místopředsedy OS bylo svoláno ustavující zasedání Sněmu OS, na kterém bylo zvoleno
nové jedenáctičlenné Předsednictvo OS
a stanoveno I. zasedání Sněmu na den 12.
května 2011. Souběžně na ustavujícím zasedání devítičlenné Revizní komise byl
zvolen jejím předsedou Bc. Josef Pechan

a její místopředsedkyní Stanislava Tichá.
V sobotu 5. 2. pokračovalo sjezdové zasedání zprávou z ustavujícího zasedání Sněmu
OS i Revizní komise a po zprávě o Finanční
a majetkové politice OS, přednesené předsedou Pavlem Meyerem a která byla následně
schválena bez připomínek, vyústil VI. sjezd
OS v projednání a přijetí dvou rezolucí – K liberalizovanému pracovnímu právu (viz
na str. 2) a Ke kolektivnímu vyjednávání
(viz na str. 3). Sjezd dále schválil Prohlášení
k vnitropolitické situaci a k situaci v odvětví stavebnictví (viz str. 5) a závěrečné
Usnesení VI. sjezdu OS.
Opětovně zvolený předseda OS Stanislav Antoniv ocenil ve svém závěrečném
slově tvůrčí atmosféru sjezdu i schválení předložených dokumentů, které by měly přispět
k dalšímu prohloubení sociálního dialogu ve
společnosti, a dále rovněž poděkoval všem
pracovníkům organizačního štábu sjezdu za
jeho perfektní přípravu i důstojný a harmonický průběh.
Rudolf UNGER

REZOLUCE K LIBERALIZOVANÉMU
PRACOVNÍMU PRÁVU
My, delegáti VI. sjezdu Odborového
svazu Stavba ČR, odmítáme pokračující útoky proti platnému zákoníku práce (ZP), které jsou v naprostém rozporu s dosavadní právní kulturou našeho
státu. Považujeme tento pracovní
kodex za vyváženou právní normu,
která upravuje nezbytný právní rámec
vztahů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, zajišťuje dostatečnou míru flexibility pracovního trhu a současně
chrání v nezbytném rozsahu zaměstnance. Odmítáme jako nepodložené
tvrzení, že ve srovnání s předchozím
ZP zvyšuje práva zaměstnanců
a odborů.
Jsme si vědomi skutečnosti, že žádný zákon nemůže být absolutně dokonalý a vždy
bude záležet zejména na míře slušnosti
a zodpovědnosti účastníků konkrétních
právních vztahů k sobě navzájem. Jsme přesvědčeni, že je naprosto nezbytné zachovat
solidní úroveň sociálního dialogu a udržet sociální smír v našem státě. Za zásadní
v tomto ohledu považujeme význam kolektivních smluv vyššího stupně a kolektiv-

ního vyjednávání na podnikové úrovni jako
celku. Vždyť korektní zaměstnavatel potřebuje korektního a spolehlivého zaměstnance
a současně naopak.
Považujeme za zcela nepřijatelné připustit snižování pracovněprávní ochrany zaměstnanců pod záminkou vytvoření větší
ﬂexibility trhu práce s ohledem na postupující globalizaci. Důvodem je objektivní
skutečnost, že zaměstnanci jsou vždy v nerovnoprávném, tedy slabším postavení ve
vztahu k zaměstnavatelům, což vyplývá ze
samotné podstaty závislé práce. Tím by se
totiž otevřel prostor pro rozšiřování různých forem sociálního dumpingu, jehož
podstatou je snižování nákladů na pracovní sílu dosažené obcházením pracovněprávní úpravy a snižováním pracovněprávních standardů. Takovým tendencím je
třeba rozhodně čelit prostřednictvím dobré
a stabilní pracovněprávní legislativy. Odmítáme proto snahy o oslabení pracovního
práva a neustálé útoky na ZP se záměrem
jeho postupného zrušení jako samostatné
právní normy s cílem ponechat vztahy mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci na absolutní
smluvní volnosti.
Odborový svaz Stavba ČR měl, má

Zahraniční i tuzemští hosté sledují pozorně průběh sjezdu

(Pokračování na str. 3)

VEDENÍ OS STAVBA ČR ZVOLENÉ NA SJEZDU REZOLUCE…
(Dokončení ze str. 1)
a bude mít zájem, aby stavebnictví bylo
hnacím motorem ekonomiky, aby i nadále patřilo k nejvíce dynamicky se rozvíjejícím odvětvím se stabilním a rovnoměrným růstem výkonů, vysokou zaměstnaností a dobrou úrovní výdělků.
Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnavatelé a zaměstnanci by měli hledat
to, co je spojuje, nikoliv to, co je rozděluje. To by měla být základní filosofie
vztahů pracovněprávního prostředí
v demokratickém státě.
Vyzýváme proto naše sociální partnery,
kteří ovlivňují úroveň sociálního dialogu,
k zachování dosažené úrovně pracovněprávních standardů a k odmítnutí jednotlivých forem sociálního dumpingu.
Delegáti VI. sjezdu OS Stavba ČR

Stanislav ANTONIV
předseda OS Stavba ČR

Ing. Milan VOMELA
místopředseda OS Stavba ČR

Narodil jsem se před 57 lety v Rumburku.
Nejprve jsem se vyučil provozním elektrikářem a následně vystudoval střední odbornou školu s maturitou. V letech 1971 – 1977
jsem pracoval nejprve v tehdejším Pivovaru
Beroun a v letech 1977 – 1990 v berounských
Eternitových závodech. Zde jsem pracoval
nejprve jako mistr a později jako vedoucí provozu. Od 1. 3. 1990 jsem působil na OS Stavba
ČR nejprve jako vedoucí organizačního oddělení, v letech 1993 – 1995 jako místopředseda
a od roku 1995 jako předseda OS.
Do začínajícího funkčního období jsem si
stanovil tři priority:
1. Udržet postavení našeho svazu jako
hlavního reprezentanta zástupce zaměstnanců našeho odvětví vůči zaměstnavatelům
a státním orgánům.
2. Zajistit co nejširší komunikaci se členskou základnou, předávání informací členům
svazu a zpětnou vazbu od členů k vedení a zaměstnancům OS.
3. Pokračovat ve vzdělávání funkcionářů
ZO a MO svazu s cílem zlepšení znalosti legislativy a tím i kvalitnějšího vyjednávání podnikových kolektivních smluv a prosazování
zájmů členů OS v zaměstnavatelských firmách.

Narodil jsem se před 52 lety v Českých Budějovicích a bydlím v nedalekých Starých Hodějovicích. Jsem 29 let ženatý a mám dvě dospělé dcery. V roce 1983 jsem ukončil studium
na ČVUT v Praze a stal se strojním inženýrem.
Po vojně jsem nastoupil do Okresního stavebního podniku v Českých Budějovicích. Koncem roku 1989 jsem v této ﬁrmě spoluzakládal
odborovou organizaci a v roce 1991 jsem se
stal jejím uvolněným předsedou. V roce 1995
jsem byl zvolen uvolněným předsedou Komise
pro správu nemovitého majetku OS Stavba
ČR a do roku 2007 jsem byl vedoucím tzv. provozního útvaru OS. V roce 2007 jsem byl na V.
sjezdu OS zvolen místopředsedou.
V dalším volebním období chci navázat na
činnosti, které jsme dříve úspěšně nastartovali, zejména zjednodušili a zefektivnili řídící a servisní strukturu. V oblasti hospodaření svazu budu i nadále hledat možné úspory
v režijních nákladech svazu a v oblasti příjmů
budu rozvíjet stávající a hledat další zdroje na
činnost OS (např. příjmy z odborového majetku, investování volných ﬁnančních prostředků svazu, projekty svazu ﬁnancované
z Evropského sociálního fondu a česko-švýcarské spolupráce). Budu se nadále věnovat
oblasti náboru členů a vzdělávání.

SJEZDOVÁ ANKETA
Po ukončení prvého sjezdového dne jsme se otázali některých delegátů na
jejich dojmy z dosavadního průběhu:

Jaroslav VOKOUN, SOU Kladno
Celý průběh sjezdu svědčí o tom, že byl
velmi dobře připraven jak po stránce organizační, tak i obsahové. Sjezd probíhá v klidu
a bez zbytečných polemik.

Beno UHLICH, EUROVIA SOK
Já jsem byl dosud na všech svazových
sjezdech, ale ten letošní se mi velice líbí
právě pro svou věcnost, hlubokou informovanost a zároveň atmosféru bez zbytečných
polemik.

Zuzana SYSLOVÁ, Skanska
Technologické závody

–

Mne zaujaly zejména projevy hostů, jak
domácích, tak i zahraničních, které mi přinesly mnoho zajímavých informací pro mou

příští práci v ZO. Ze sjezdu si odnáším domů
přesvědčení, že je třeba s vládou bojovat dál
a vydržet.

Ivan HARGAŠ, METROSTAV
Jsem velice spokojený jak s přednesenými
projevy, tak i s demokratickou atmosférou
jednání. Jsem delegátem svazového sjezdu
poprvé a odvezu si odtud hluboké dojmy. Velice jsem oceňoval zdravice hostů sjezdu.

Miroslava KLUCKÁ, Holcimbeton, Pardubice - Semtín
Celý sjezd má perfektní průběh bez žádných nedostatků. S velkým zájmem jsem si
vyslechla zdravici europoslance Richarda
Falbra i emocionální příspěvek předsedy
ČMKOS Jaroslava Zavadila, kterému jsem
dávala plně za pravdu.

REZOLUCE KE KOLEKTIVNÍMU
VYJEDNÁVÁNÍ
Ve stavebnictví, jako v jednom z mála
odvětví, je od roku 1991 pravidelně
uzavírána kolektivní smlouva vyššího
stupně (KSVS), která má velký vliv na
úroveň sociálních standardů v celém
odvětví. Tato smlouva se v posledních
letech rozšiřuje na převážnou většinu
zaměstnavatelů působících ve stavebnictví a tím přispívá k zajištění přiměřené úrovně nároků prakticky
všech zaměstnanců v odvětví, neboť
se vztahuje na cca 250 000 zaměstnanců, tj. přibližně na 80 % všech
zaměstnanců ve stavebnictví.
Proto má rozšiřování kolektivní smlouvy
vyššího stupně velký význam pro zaměstnance a tím je KSVS svým významem srovnatelná s obdobnými kolektivními smlouvami v členských zemích Evropské unie. Odborový svaz Stavba ČR bude mít vždy zájem,
aby kolektivní smlouva vyššího stupně byla
i nadále rozšiřována na zaměstnavatele působící ve stavebnictví a tím byla zajištěna
úroveň sociálních standardů pro převážnou
většinu zaměstnanců v odvětví.
Tato smlouva je zároveň základem pro
podnikové kolektivní smlouvy, ve kterých lze
úroveň sociálních standardů pouze navyšovat a dohodnout další podmínky a nároky
ještě příznivější pro zaměstnance.
Vyzýváme proto naše sociální partnery,
aby setrvali v pozitivním přístupu k sociálnímu dialogu, podíleli se na jeho rozvoji,
aby jeho výsledkem byly kvalitní jak podnikové kolektivní smlouvy, tak i kolektivní
smlouva vyššího stupně, které budou zaručovat spravedlivé a srovnatelné podmínky
pro všechny zaměstnance a jejichž výsledkem bude zajištění sociálního smíru v odvětví.
Společným cíODBOROVÝ SVAZ lem nás - zástupců
zaměstnanců
i zaměstnavatelů
- musí být prosperující
firmy
a v nich spokojení
zaměstnanci

STAVBA ČR

Delegáti VI.
sjezdu OS
Stavba ČR
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ZDRAVICE HOSTŮ VI. S
Milan ŠTĚCH, předseda Senátu podářské krize a označit její pravé viníky, Jaroslav
ale už se začínají vytvářet nové formulky ČMKOS
Parlamentu ČR:
Úvodem s potěšením konstatoval, že
jako dlouholetý místopředseda i předseda
ČMKOS je nyní poprvé ve funkci předsedy
Senátu Parlamentu ČR hostem sjezdu OS
Stavba ČR. „Odbory jsou nenahraditelnou
součástí občanské společnosti, a právě současná krizová situace tuto pravdu znovu
a naléhavě potvrzuje. Ta nejvíce postihuje
české stavebnictví, zejména proto, že současná pravicová vládní koalice, místo aby
řešila krizi podporou výstavby infrastruktury, usiluje o její soustavné umrtvování.
Rovněž její politika plánovitého snižování
mezd současnou krizi ještě více prohlubuje.
Za této vlády se u nás nerozvíjí ekonomika,
ale jen korupce na všech úrovních naší společnosti. Kdyby se všechny ﬁnance ze státního rozpočtu, které skončily v rukách různých podvodníků, věnovaly účelným investicím, zdravotnictví i školství, žili bychom
v zemi plné spokojenosti a blahobytu.“
Předseda Senátu Milan Štěch ve své
zdravici dále za horní komoru Parlamentu
ČR přislíbil, že bude podporovat schvalování všech návrhů zákonů, které přispívají k rozvoji ekonomiky i sociální politiky,
a naopak potlačovat takové zákony, které
by ještě více zhoršovaly situaci v zemi, zejména u sociálně potřebných skupin obyvatel.

Jaromír DRÁBEK, ministr práce
a sociálních věcí:
Považuji odbory za základní součást demokratické společnosti a ČMKOS za nenahraditelného sociálního partnera. Musíme
si ale položit otázku, jakou úlohu má hrát
v sociální politice stát. V žádném případě
nebudeme jeho roli omezovat, ale na druhé
straně si musíme přiznat, že ﬁnanční zdroje
státu nejsou nevyčerpatelné. Je proto třeba
sjednotit výplaty sociálních dávek a podpor. Je třeba rozlišit, kdo podporu potřebuje a kdo jí zneužívá. Reforma pracovního
práva, konkrétně zákoníku práce, nemá za
cíl oslabit pracovní právo, ale zpřehlednit
ho a zjednodušit. V žádném případě nebude
oslabovat práva zaměstnanců.
Aby byla udržena úroveň důchodů i v budoucnu, nesmíme přehlédnout skutečnost,
že trend stárnutí společnosti se vyvíjí u nás
velmi nepříznivě. Tuto situaci musíme hodnotit objektivně a nikoliv politicky, či ideologicky. Pro nalezení receptu na stanovení
důstojných důchodů pro generaci dnešních
třicátníků a mladších musí všichni sociální
partneři bezpodmínečně nalézt společné
stanovisko, abychom nepřipravili příštím
generacím další krizi. Mladá generace musí
již dnes pochopit nezbytnou spoluodpovědnost za své důstojné stáří a vytvářet si zavčas ﬁnanční rezervy v příslušných důchodových fondech.

Richard FALBR, poslanec Evropského parlamentu
Slovník pracovníku aparátu, ale i volených poslanců Evropské unie, se poslední
dobou začíná obohacovat o nové termíny,
ale spíš fráze. Nikdo z orgánů EU nemá chuť
analyzovat prapříčiny vzniku světové hos-
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a fráze, které silně připomínají návrat do
sociální atmosféry XIX. století. Co si máme
jiného představit pod voláním po ﬂexibilitě
pracovní síly, než každodenní vyčkávání
dělníka před tovární branou, zda si jej pan
továrník pozve dál, anebo nikoliv. Co si jiného představit pod ﬂexibilitou, než zakoupení si maringotky a stěhování se s rodinou tam, kde je momentálně větší poptávka
po pracovní síle? Co si máme dnes představit pod voláním po konkurenceschopnosti,
než ustupování ze svých mzdových nároků
a postupné zlikvidování kolektivního vyjednávání. Před desítkami let byla v naší zemi
uzákoněna 48hodinová pracovní doba, ale
dnes se v zájmu udržení konkurenceschopnosti pracuje někde až 65 hodin týdně. A to
žijeme už v XXI. století! Že vede takové přetěžování ke zvýšení pracovní úrazovosti, to
si v této společnosti nemusíme vyprávět.
Dříve byla v Evropě velkou autoritou Mezinárodní organizace práce. Její vliv však
dnes postupně klesá a pracovní podmínky
si určují a do života prosazují nadnárodní
společnosti. Pokud tyto ﬁrmy dojdou k závěru, že mzdy zaměstnanců začínají být
překážkou konkurenceschopnosti společnosti, přestěhují továrnu do země, kde je
pracovní síla lacinější.

Sam HÄGGLUND, generální tajemník EFBWW
Prahu považuji za jedno z nejkrásnějších
měst Evropy, patří k mým nejoblíbenějším
a proto jsem tu také prožíval své líbánky.
Děkuji proto Stanislavovi, že mne pozval
do Prahy na váš odborový sjezd a zároveň
chci při této příležitosti ocenit jeho aktivní
účast v EFBWW.
Současná světová hospodářská krize postihla stavebnictví nejtvrději ze všech profesních oborů. Roste tak nezaměstnanost,
omezují se sociální dávky i práva, avšak
příliš mnoho úsporných balíčků by mohlo
zavést Evropu do další hluboké recese.
Proto je třeba na evropské úrovni koordinovat tlak, aby vlády více přispívaly na investice a budování infrastruktury. Prezident Abraham Lincoln 60 let po přijetí
americké ústavy kriticky poznamenal, že
v ústavě by mělo být uvedeno: „Všichni lidé
se rodí sobě rovni, kromě černochů a imigrantů“, a to přitom zapomněl na ženy. Pokud
jde o práva EU, je situace obdobná. Podle
nedávných rozsudků Evropského soudního dvora nemají určité skupiny pracovníků právo na stejné zacházení, takže podle
Lincolnovy verze by mohlo v Evropě platit:
„Všichni pracovníci se rodí sobě rovni, s výjimkou vysílaných, migrujících, sezónních
a dalších „atypických“ pracovníků.“
Je to nebezpečný vývoj, vytváří to ekonomiku založenou na levné pracovní síle
a nízkých nákladech. Za současné situace je ohrožen „evropský sociální model“,
jsou omezována základní práva jako právo
na stávku, kolektivní vyjednávání a rovné
zacházení. Přitom jsou tato práva zakotvena v ústavách členských států EU. Potřebujeme však EU silnou, aby mohla bojovat proti krizi a vytvářela zaměstnanost.
Je třeba, aby EU zajistila základní sociální a odborová práva, aby ekonomická
svoboda nemohla tato práva podkopávat.
Vaše sjezdové heslo “Život – práce – spravedlnost“ dobře zapadá do agendy a priorit EFBWW.

ZAVADIL,

předseda

Velice lituji, že pan ministr Drábek okamžitě po své zdravici opustil sjezdový
sál a nevyslechl si další projevy, které by
možná nelahodily jeho uším. Kde je pak
jeho nadšení pro sociální dialog? Předseda
vlády Nečas i jeho ministři neustále proklamují svou ochotu řešit aktuální sociální
problémy u jednoho stolu, avšak když spolu
sedíme, nejsou vůbec ochotni hledat nějaké
rozumné kompromisy. Kdy už se konečně
v tomto státě přestane tak nestydatě krást
na nejvyšší úrovni. Státní kasa se tak plánovitě vyprazdňuje a vláda následně požaduje
po občanech, aby si v rámci reforem hradili
veškeré původně státní náklady na zdravotnictví a sociální politiku sami ze svých kapes. My říkáme nahlas, že za žádnou cenu
nechceme, aby se v rámci reforem sahalo
na průběžný důchodový systém a naopak si
lidé museli sami šetřit do soukromých důchodových fondů. Pravice nás před parlamentními volbami strašila řeckým modelem a díky tomu získala v Poslanecké sněmovně většinu. Byla to však účelová lež,
protože naše republika je šestým nejméně
zadluženým státem v Evropě.

Václav MATYÁŠ, prezident SPS
v ČR
Rád chodím mezi odboráře, abychom
si navzájem vyměňovali zkušenosti i názory v dobách klidových. O to víc však cítim potřebu diskutovat s odboráři v době
krizové, která tentokrát nejtvrději dopadla
právě na stavebnictví a jeho pracovníky.
Že se lidé nyní v době krize a sociální nejistoty neradi zadlužují na koupi bytu či rodinného domku, to je pochopitelné, ale že
nynější Nečasova vláda z iniciativy ministra dopravy Víta Bárty srazila na kolena
všechny inženýrské stavby a budování infrastruktury, to musíme zákonitě považovat za škodlivou politiku. Zatímco v ostatních zemích Evropy (kromě tří členských
zemí) se považuje výstavba infrastruktury
za odrazový můstek k prosperitě a snížení
nezaměstnanosti, politika Nečasovy vlády
již způsobila pokles ve stavebnictví o 30 tisíc pracovníků. Navzdory těmto hrozivým
číslům chce ministr Bárta nahradit naše
kmenové zaměstnance vězni a Číňany. Současná vláda má v rukou všechny nástroje
k odstranění krize ve stavebnictví, ale jediné, co jí chybí, je dobrá vůle k racionálnímu řešení. Její zásluhou jsme se nyní dostali v rozvoji infrastruktury na chvost nejen Evropy, ale i světa.

Dušan BARČÍK, předseda IOZ
SR
V těchto dnech je tomu již 18 let, co došlo k rozdělení České a Slovenské republiky i ke vzniku samostatných odborů. Od
té doby sice fungujeme odděleně, ale problémy, které v obou republikách prožíváme,
se od sebe příliš neliší. V současné době
opět v obou našich zemích vládnou středopravicové koalice a důsledky jejich vládní
politiky nejtvrději společně doléhají na námezdní pracovníky a odbory. Obě vlády
spatřují jako jediný lék k odstranění současné hospodářské krize tvrdý útok na dosavadní sociální práva i vymoženosti, za
která zaměstnanci bojovali po dlouhá desetiletí. Obě vlády prohospodařily rezervy ve
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státní pokladně a nyní ji chtějí naplnit privatizací zdravotní i sociální péče. Na Slovensku byl například snížen rozpočet na
výstavbu komunálních bytů o 60 procent
a „díky“ tomu, i jiným škrtům, vzrostla průměrná míra nezaměstnanosti na Slovensku
na 14 procent. Naše obyvatelstvo zatím tuto
politiku vládních škrtů trpně snáší a odmítá proti ní jakkoliv protestovat, a to i po
1. lednu letošního roku, kdy došlo v zemi
k výraznému zvýšení životních nákladů.
Dne 10. ledna začaly na Slovensku petiční akce k zachování současného zákoníku práce. Připravujeme protestní akce
jak v rámci jednotlivých odborových svazů,
tak i v jednotlivých krajích. Například v Košicích se nám podařilo takřka umrtvit městskou dopravu a tak chceme postupně pokračovat až do Bratislavy.

Josef STŘEDULA, předseda OS
KOVO
Kovácký odborový předák začal svou
zdravici konstatováním, že podle českého
tisku je v naší zemi již po krizi a podle slov
prezidenta Klause jsme se z ní „vyleželi“.

„Jenže na jednotlivých našich pracovištích to stále vypadá jako před bankrotem.
Všech 38 protikrizových opatření, přijatých
předešlou Fischerovou úřednickou vládou,
spadlo po nástupu Nečasovy vlády pod stůl
a ta nyní vůbec nic neřeší. Pouze nutí zaměstnance, aby zaplatili účet za chybnou
vládní politiku. Ve fabrikách se mzdy nezvyšují, ale naopak jsou dělníci tlačeni k souhlasu, že budou buď pracovat za 60 % mzdy,
anebo budou propuštěni. Dělnické rodiny
jsou nyní na tom tak zle, že si ani nemohou
zakoupit dřívější podnikový byt, ve kterém
platili celý život nájemné. Navíc chce vláda
co nejdříve odstranit z dosud platného zákoníku práce všechna práva pracujících na
úroveň XIX. století a odbory zbavit všech
pravomocí sociálního partnera. V těchto
týdnech se vláda snaží odbory uštvat desítkami různých revizních návrhů, které
jsou namířeny na okleštění práv pracujících a snaží se o to, abychom je ani nestačili prostudovat a připomínkovat. My dnes
ještě nevíme, co bude ve zdravotnictví napříště standardem a co nadstandardem,
ale je naší povinností nalévat lidem čistého
vína a označovat všechny společenské jevy

PROHLÁŠENÍ VI. SJEZDU OS STAVBA ČR
My, delegáti VI. sjezdu OS Stavba ČR, rozhodně odmítáme snahu vlády ČR
zneužívat hospodářské krize jako záminky pro další oslabování sociálního
státu s evidentním záměrem jeho postupné likvidace. Považujeme za nepřijatelné uskutečňování tzv. reforem v oblasti pracovněprávní, důchodové, zdravotnické a daňové, a to v principu jediným způsobem - formou škrtání výdajů
v oblasti veřejných rozpočtů.
Odmítáme soustavné vytváření atmosféry obav z budoucnosti, kdy nezbytnost
nezadlužování budoucích generací státem je
zdůvodňována potřebností reforem.Vládou
prosazovaná řešení problémů tohoto státu
na úkor těch, kteří je nejenže nezavinili,
ale ani zavinit nemohli, tj. zaměstnanců, seniorů, rodin s dětmi a všech středně a nízkopříjmových skupin obyvatelstva, jsou
pro nás nepřijatelná. Reformy nelze realizovat pouze s ohledem na ekonomické
ukazatele, občané nesmí být pouhým trpěným faktorem na straně výdajů státu. Součástí lidských práv je především právo na
důstojný život, na ochranu života a zdraví.
Nezbytné reformy musí být sociálně spravedlivé, jejich výsledkem pak zlepšení kvality života většiny občanů, nikoliv reformy
pro zvýšení zisků menšiny společnosti. Soustavné zvyšování životních nákladů nelze
v žádném případě odůvodnit teoretickými
poučkami a ideologickými frázemi o objektivní nezbytnosti právě tohoto procesu reforem.
Vyzýváme vládu ČR, aby konečně začala realizovat hospodářskou politiku ve
prospěch růstu ekonomiky, a to za použití
takových ekonomických nástrojů, které ve
svém důsledku povedou ke zvýšení koupěschopnosti občanů a z toho vyplývajícího
růstu odbytu výrobků, služeb a následně
odvodů do veřejných rozpočtů. Zcela postrádáme koncepční hospodářskou politiku. Pouhé restrikce výdajů státního rozpočtu nemohou vést k oživení ekonomiky,
ale pouze prohlubují stagnaci. Protestujeme proti pojetí reformy pracovního
práva, které má zásadním způsobem snížit stávající standardy právní úpravy v ne-

prospěch zaměstnanců s odůvodněním nezbytnosti údajné větší ﬂexibility zaměstnanců a přizpůsobení pracovního trhu
v rámci globalizace.Odmítáme takové pojetí reformy zdravotnictví, které má stávající standardní péči změnit na péči nadstandardní s tím, že občané si připlatí. Odmítáme takové pojetí reformy důchodového systému, založené na ničím nepodložených hypotézách o budoucím demograﬁckém vývoji v horizontu několika desítek
let, jejíž podstata spočívá v dalším zvyšování věkové hranice pro vznik nároku na
důchod, povinném odvodu do soukromých
penzijních fondů a tím podﬁnancování základního státního pilíře. Odmítáme pojetí
daňové reformy založené na zvyšování nepřímých daní a rušení zaměstnaneckých beneﬁtů. Nechceme návrat do doby asociálního počátku kapitalismu.
Požadujeme, aby vláda činila příslušná opatření k ochraně teritoriálního
trhu, za pomocí nástrojů, které má k dispozici, nikoliv, abychom snižovali veškeré dosažené sociální standardy s poukazem na
probíhající globalizaci. Většina obyvatel
nemůže nést důsledky špatné hospodářské politiky, která má za následek zadlužování státu a pokles společenské, zejména
domácí spotřeby. Zásadním legislativním
opatřením, které přímo vedlo ke snížení příjmů do veřejných rozpočtů, bylo přijetí zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů v roce
2007, který jen urychlil proces podﬁnancování veřejných rozpočtů v ČR.
Stavebnictví patří stabilně k nejvýznamnějším odvětvím našeho hospodářství a je prakticky jediným odvětvím, jehož prostřednictvím může stát významněji

pravým jménem, abychom získali na svou
stranu většinu obyvatelstva. Jedině tak můžeme stupňovat tlak na vládu a jít třeba i do
generální stávky. Naše odbory v těchto kritických chvílích nesmí své členy i další zaměstnance zklamat. Dnes se tu jedná o naší
budoucnost.
Zaznamenal R. Unger

Tajná volba představitelů OS

a přímým způsobem působit na dynamiku
ekonomického rozvoje a zaměstnanost.
Vláda rezignovala na podporu růstu prostřednictvím investic do rozvoje a údržby
dopravní infrastruktury i bytového fondu
a pouze přistoupila k drastickému snížení
investic do těchto odvětví. Škrtla předchozí
vládou schválené plánované investice pro
rok 2011 ve výši 35 miliard Kč do dopravní
infrastruktury a 4 miliardy Kč na bytovou
výstavbu, a v období nedostatku ﬁnančních
zdrojů ze soukromé sféry tak nedokázala realizovat záměr investovat do stavebnictví
jako do odvětví, vytvářející trvalou hodnotu
i pro budoucnost.
Co nejrozhodněji odmítáme záměr
vlády pozvat do ČR čínské ﬁrmy, neboť
nemůže přispět k řešení krize, pouze negativně ovlivní trh práce, dojde ke zvýšení nezaměstnanosti nejen ve stavebnictví, pomineme-li další evidentní souvislosti.Vláda
tímto jasně deklaruje svůj vztah k jednomu
z nejvýznamnějších odvětví hospodářství
a vlastně i k občanům, jimž je odpovědná
a jejichž zájem je povinna respektovat.
Jsme rozhořčeni naprostým nezájmem vlády o osud české ekonomiky. Naopak její kroky považujeme za snahu postupně zlikvidovat jedno z mála fungujících odvětví ekonomiky - stavebnictví. Nechceme, aby toto odvětví potkal stejný osud
jako dříve prosperující jiná odvětví, a aby
stavební trh mohly ovládnout např. čínské
ﬁrmy. Věříme i nadále, že se přesto podaří
udržet sociální smír v ČR, rovněž i zachovat
za desítky let dosaženou úroveň sociálních
standardů.
Vyzýváme vládu ČR k provádění odpovědné hospodářské a sociální politiky,
reprezentující zájmy většiny lidu. Předpokladem je obnovení dynamického rozvoje naší ekonomiky. Stavebnictví, jako
jedno z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství, má potenciál přispět
k tomu svým nemalým přínosem.
Delegáti VI. sjezdu OS Stavba ČR
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NOVĚ ZVOLENÉ ORGÁNY OS STAVBA ČR

SEZNAM ČLENŮ SNĚMU OS:
ANTONIV Stanislav, předseda OS
Stavba ČR Praha, BARAN Petr, ZO Rockwool, a. s., BARTOŇ Pavel, ZO Lias
Vintířov LSM, k. s., BRZOBOHATÝ Petr,
ZO Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost Beroun 660, ČEJKOVSKÝ Jaroslav, ZO Tondach ČR, s.
r. o., závod Hranice, ČERNÁ Libuše,
ZO Eurovia CS, a. s., závod Ústí nad Labem, ČERNÝ Antonín, ZO P-D Refractories CZ, a. s., DRAŽIL Petr, Ing., ZO
při SKANSKA – Pozemní stavby Čechy,
ERET Josef, ZO LB Minerals, VJ Plzeňsko, FIŠER Milan, ZO SKANSKA,
SKANSKA DS, a. s., GERSTBERGER
Radim, ZO VHS plus, Vodohospodářské
stavby, GRUNCL Vladimír, ZO SOU stavebních a řemeslných oborů, JANOUŠEK Petr, ZO Hochtief CZ, a. s., JIRKA
Bohuslav, ZO Eurovia CS, a. s., závod
Pardubice, KOHOUT Josef, ZO PKS
INPOS, a. s., PKS Mont, a.s., PKS Holding,
a. s., KOCH Artur, ZO Teplotechna Ostrava, a. s., KOUTNÝ Vladimír, ZO TOPOS spol. s. r. o., KŘÍŽ Jiří, ZO Lasselsberger, a. s. – Správa, MAŘÍK Josef,
ZO Subterra, a. s., MATĚJKA Pavel, ZO
Průmstav, a. s., MEYER Pavel, ZO Metrostav, NĚMCOVÁ Miroslava, ZO Cement Hranice, a. s., NERAD Josef, ZO
Střední škola technická, PTÁČEK Vladimír Bc., ZO Holcim (Česko), a. s., člen
koncernu, SPORYSZOVÁ Jana, Ing.,
ZO při Skanska – Pozemní stavby Morava, SRNA Josef, ZO BAK Trutnov,
STRNAD Milan, ZO P-D Refractories
CZ, a. s., Velké Opatovice, ŠAFRÁNEK
Jiří, ZO RAKO III Lasselsberger, s. r. o.,
ŠINÁGL Petr, ZO Českomoravský štěrk,
a. s., provozovna Tovačov, TOMÁŠEK
Pavel, ZO LB Minerals, s. r. o., Borovany,
TŮMA Igor, ZO Skanska, divize beton
a stavební technologie, VOJNAR Ivo, ZO
Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice,
VOJTÍŠEK Josef, ZO Schiedel, a. s., závod Zliv, VOKOUN Jaroslav, ZO SOU
Kladno, VOMELA Milan, Ing., místopředseda OS Stavba ČR Praha, ZÁNOVÁ
Věra, ZO Pragis, a. s., ZÁVODNÍK Klement, ZO při Komfort, a. s., ZYCH Jaromír, MO č. 1.
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SEZNAM ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA OS:
ANTONIV Stanislav
ČERNÁ Libuše
FIŠER Milan
JANOUŠEK Petr
KREJČÍ Tomáš
MEYER Pavel

PTÁČEK Vladimír, Bc.
STRNAD Milan
ŠIK Vlastislav
VOMELA Milan, Ing.
ZYCH Jaromír

SEZNAM ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE OS
BEZPALEC Ladislav, Ing.
ZO Wienerberger, Cihlářský průmysl,
a. s.
FRYŠTENSKÁ Ludmila
ZO Technický a zkušební ústav
stavební v Praze, Brno
HAUZNER Libor
ZO LB Minerals, a. s., Horní Bříza
KLUCKÁ Miroslava
ZO Holcimbeton Pardubice –
Semtín

MELICHAR Miroslav
ZO při KDC
ORSÁGOVÁ Helena
ZO Rockwool, a. s.
PECHAN Josef, Bc.
předseda RK, ZO SMP CZ, a. s.
ROZSÍVALOVÁ Lenka
ZO Skanska, Skanska DS, a. s.
TICHÁ Stanislava
místopředsedkyně RK, ZO Silike –
Keramika, Děčín

PRAŽSKÁ KONFERENCE O NOVÉ LISABONSKÉ STRATEGII
Koncem minulého roku – dne 30. listopadu 2010 – se konala v Praze v rámci projektu ESF „Posilování sociálního dialogu – služby pro zaměstnance“ konference pod patronací ČMKOS a ASO (Asociace svobodných odborů). Konference
měla oficiální název Nová lisabonská strategie ve vztahu k zaměstnanosti,
odstraňování chudoby a sociálního vyloučení.
Konference se zúčastnili vedoucí představitelé největších odborových centrál z České republiky (ČMKOS a ASO), Slovenska, Polska
a Maďarska. Koordinátor projektu Mgr. Dušan
Martínek z ČMKOS úvodem konstatoval, že
nynější druhý projekt probíhá od 1. 1. 2010 do
31. 12. 2012, jeho gestorem je MPSV, účastníky
za zaměstnavatele KZPS a Svaz průmyslu a dopravy a za odbory ČMKOS a ASO a navazuje na
úspěšný první projekt z období od 1. 3. 2008 do
31. 5. 2010. Současně shrnul hlavní cíle a klíčové aktivity projektu.
V rámci projektu působí 12 Regionálních poradenských center pro zaměstnance
(RPC) ve všech krajských městech, kromě
Prahy a Středočeského kraje, navíc funguje 28
kontaktních míst a infolinka právního poradenství pro zaměstnance i zaměstnavatele. Projekt
nelze vztahovat pouze na odboráře, protože se
jedná o ﬁnanční prostředky z Evropského sociálního fondu a částečně i státního rozpočtu ČR.
V rámci projektu se konají tzv. kulaté stoly
po regionech (je jich plánováno 40), a navíc
čtyři mezinárodní v příhraničních oblastech ve
spolupráci s regionálními radami. Mimo jiné se
v důsledku těchto aktivit podařilo dát reálný
obsah jednání tzv. krajských tripartit či iniciovat i jejich vznik.
Významná je vzdělávací činnost, na
které se podílí zejména tým lektorů –
právníků z odborových svazů a aparátu
ČMKOS. Důležitá je zpětná vazba. Provádí se
hodnocení lektorů i maximální efektivnosti
pořádaných seminářů. Za dobu projektu vzdělávání proběhne celkem 157 seminářů pro cca
5500 účastníků v 17 tématických blocích.
Hlavní referát k tématu semináře přednesl
expert ČMKOS Mgr. Zdeněk Málek. Ve svém
věcném vystoupení uvedl i mnoho zásadních
aktuálních poznatků z hlediska mezinárodního kontextu činnosti odborů i současných záměrů vlády ČR provést reformu veřejných rozpočtů formou restrikcí, tedy škrtáním výdajů
ve státním rozpočtu na úkor těch, kteří hospodářskou krizi nezpůsobili. Evropská unie musí
nyní řešit jiné hlavní úkoly než v době, kdy do

NA PRÁZDNINY DO PLASŮ
Máte problém kam s dětmi v červenci
po rozdání výročního vysvědčení? VZO
LB MINERALS, a. s., Vám nabízí řešení.
V termínech od 1. 7. do 13. 7. a od
13. 7. do 25. 7. 2011 vám nabízí pro vaše
děti či vnoučata pobyt ve svém dětském
letním táboře v RS v Plasích.
Ubytování je možné podle věku buď ve
stanech s podsadou, dřevěných chatkách s elektrickou přípojkou či zděných
budovách s plným sociálním a hygienickým zabezpečením. Zázemí tábora je
rozprostřeno na ploše téměř čtyř hektarů.
Další informace i přihlášky k pobytu
obdržíte na webové adrese www.haul.cz
u předsedy VZO Karla Hniličky.
Pozn.: střediska lze využívat i k jiným účelům, jako např. ke sportovním,
turistickým či cyklistickým akcím a srazům. Na přání lze pro větší skupiny zajistit i plný servis, jak např. plné stravování, dopravu či program.

EU vstupovala ČR. Reálně EU nemá, i přes formálně deklarované dokumenty, strategickou
orientaci, nemá deﬁnováno hlavní poslání, přestává být těžištěm světového dění. Zásadním
způsobem je ohrožen model sociálního státu,
celý evropský sociální systém a EU nemá mechanismy na řešení problémů, protože členské
státy se na koncepci řešení neshodnou, mimo
jiné z důvodu rozdílné úrovně národních ekonomik. Prioritou současnosti není hospodářský růst a zaměstnanost, nýbrž stabilizace veřejných ﬁnancí (podle Evropské komise). Podle Evropského soudního dvora
je evropský trh nadřazen sociálnímu systému. Pracovní právo má být ﬂexibilní s cílem udržení konkurenceschopnosti ﬁrem
v rámci globálního světa (silný vliv asijských
ekonomik – zejména čínské).
Za dané situace je úkol odborů zcela
jednoznačný: v rámci jednotlivých států
EU i pojetí mezinárodním učinit vše pro
udržení sociálních standardů, sociálního
smíru, nepodlehnout nynějším ideologickým poučkám o nezbytnosti reforem (pracovního práva atd.) z důvodu zachování
konkurenceschopnosti.

V rámci Lisabonské smlouvy a „Strategie
2020“ je deklarováno, že cílem EU je zajistit udržitelný, inteligentní a soudržný růst. V současné
době je v Evropě 84 milionů lidí na hranici či za
hranicí chudoby, další miliony jsou přímo ohroženy v důsledku necitlivé politiky svých vlád.
Odbory prosazují vytvoření systémů sociální ochrany - prioritou je vždy člověk, nikoliv trh, posílení nástrojů začleňování do
trhu práce (posílení zaměstnanosti – nikoliv restriktivní politika), zachování sociální soudržnosti a sociálního smíru.
Ve vystoupení představitelů odborových centrál výše uvedených států zazněly shodné poznatky, pokud se týká činnosti odborů při zastupování zaměstnanců ve věci zachování pracovněprávních a sociálních standardů, jakož i přístupu jednotlivých vlád k sociálnímu dialogu.
Shodně bylo konstatováno, že žádná vláda
nedělá občanům milost při plnění v oblasti
celého sociálního systému - důchodové zabezpečení, zdravotnictví, sociální služby,
protože občané příslušné dávky pojistného a daní zaplatili, avšak vlády s nimi
špatně hospodařily. Došlo v podstatě k obrovské zpronevěře na státní úrovni a vlády
nyní straší občany, že není a nebude dost
prostředků na důchody či zdravotnictví,
a proto jsou nezbytné reformy veřejných
ﬁnancí.
Zpracoval:
JUDr. Lubomír DLOUHÝ

KRÁTCE PO SKONČENÍ VI. SJEZDU OS se uskutečnila v areálu hotelu Olšinka tisková konference. Předseda OS St. Antoniv na ní informoval novináře o průběhu i přijatých sjezdových dokumentech, o současné kritické situaci ve stavebnictví a na dotazy
novinářů odpověděli též místopředseda OS Ing. Milan Vomela, svazový právník JUDr.
Lubomír Dlouhý a specialista KV OS Ing. Pavel Zítko.

16. ROČNÍK STAVEBNÍCH VELETRHŮ
V brněnském výstavním a veletržním areálu se letos uskuteční již 16. ročník STAVEBNÍCH VELETRHŮ, a to ve dnech 12. –
16. dubna. Letošní ročník upevní své prvenství
mezi stavebními veletrhy nejen v rámci České republiky, ale i střední a východní Evropy. Ve výstavních halách, ale i na volných prostranstvích
P a Z i v okolí vstupního pavilonu A, budou k vidění nejen špičkové stavební stroje vystavené
v uplynulých dvou letech na stavebních veletrzích v Mnichově a Paříži, ale i ty nejčerstvější novinky.
Obsahově se bude letošní ročník věnovat celosvětově atraktivním tématům, zejména pak
energeticky úspornému stavění, úsporám ener-

gií, alternativním zdrojům energií a vytápěcí
technice. Energeticky úsporná řešení budou prezentována jednak ve stáncích jednotlivých vystavovatelů, ale i v odborném doprovodném programu, který je již tradičně připravován spolu
s odbornými asociacemi a partnery veletrhu.
Souběžně se Stavebními veletrhy se uskuteční
v Brně též Mezinárodní veletrh investic, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST a Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb URBIS TECHNOLOGIE.
–ru-
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CELOSTÁTNÍ PROTESTNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČMKOS:
OBČANÉ, OTEVŘETE OČI!
Zcela zaplněný sjezdový sál Kongresového centra v Praze na Vyšehradě se stal
v sobotu 19. února od 10 do 14 hodin dějištěm celostátního protestního shromáždění zástupců odborových organizací OS sdružených v ČMKOS. Celostátní porady se zúčastnili zástupci odborových organizací podle schváleného klíče, dále 129 členů Sněmu ČMKOS, včetně předsedů OS a členů Vedení ČMKOS
a 14 předsedů RROS ČMKOS. Za OS Stavba ČR se protestního shromáždění
zúčastnilo 34 delegátů.
Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil se ve
svém úvodním slovu dotkl přímo nejbolavějších míst, které v současné době naše společnost prožívá: Dnes záleží jen na nás, na naší
generaci, jaký odkaz zanecháme našim dětem a vnoučatům a co si necháme od pravicové vládní koalice líbit. Vláda ignoruje naše

stanoviska i naše požadavky a bezohledně
prosazuje své cíle. Na veřejnosti vyhlašuje
svou ochotu a připravenost vyjednávat se
svými tripartitními partnery o všech předložených vládních návrzích, ale na samotných
jednáních tripartity není ochotna ustoupit ze
svých požadavku ani o píď. Pro odbory tedy

Celostátního protestního shromáždění ČMKOS se zúčastnilo 34 delegátů OS Stavba ČR

SKANSKA LONI ÚSPĚŠNĚ PRODÁVALA BYTY
Největší tuzemská stavební společnost SKANSKA vykázala za loňský rok
v Čechách a na Slovensku meziroční pokles čistého zisku o 11 procent na
1,01 miliardy korun. Tržby firmy se snížily o 22 procent na 24,3 miliardy korun.
Provozní zisk se loni snížil o 24 procenta na 1,2 miliardy korun. To konstatovalo vedení Skansky 10. února na tradiční výroční tiskové konferenci.
Společnost v loňském roce zaměstnávala
v Česku a na Slovensku 5235 lidí, což představuje meziroční pokles o pět procent. Na
letošní rok ﬁrma zatím výraznější škrty pracovních míst neplánuje. Propouštění se však
kvůli krizi ve stavebnictví nevyhnuli konkurenti Skansky, jako je například Strabag
nebo Metrostav.
Firmě se však podařilo zvýšit prodeje
svých nových bytů. Zatímco v roce 2009
jich prodala 269, loni již našlo kupce 415
bytů. „Náš odhad je, že rok 2011 bude stejně
těžký, nebo dokonce těžší než rok 2010,“ řekl
generální ředitel Skansky Dan Ťok. Důvodem bude především menší počet veřejných
zakázek na dopravní stavby. Stát je omezuje
v rámci úsporných opatření. V případě soukromého sektoru šéf podniku další propad
zakázek neočekává. Trh podle ﬁnančního
ředitele Skansky Patrika Cholevy v tomto
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segmentu už své dno našel, a letos je možný
mírný vzestup. Ve stavebnictví jako celku se
může situace zlepšit už v roce 2012, soudí generální ředitel Ťok. Menší počet zakázek na
českém trhu si chce Skanska vynahradit na
Slovensku. „Jednáme také s kolegy z Polska
o společných projektech na tamním trhu,“
poznamenal Ťok.
Hospodářské výsledky za poslední čtvrtletí loňského roku oznámila i mateřská
ﬁrma Skansky. Stejnojmennému koncernu
ze Švédska klesl ve čtvrtém čtvrtletí 2010
zisk před zdaněním asi o 17 procent na 1,25
miliardy švédských korun (zhruba 3,4 miliardy Kč). Původem švédská Skanska je jednou z největších stavebních ﬁrem na světě.
Kromě Česka, Slovenska a Skandinávie působí například i v USA, Jižní Americe nebo
Velké Británii.
– red-

nezbývá, než přišít „na hrubý pytel hrubou
záplatu“. Naše příští generace by nám nikdy
neodpustily, kdybychom se dnes chovali jinak.
V následném programu vystoupili se svými
hlubokými analýzami vedoucí makroekonomického odd. ČMKOS Martin Fassmann, vedoucí právního oddělení Vít Samek, místopředseda ČMKOS Václav Pícl, sociolog Jan
Keller, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková i předseda OS
KOVO Josef Středula. Ve svých projevech
z různých pohledů poukazovali na to, že smyslem všech vládních „balíčků“ či „reforem veřejných financí“ je jen systematické vyprazdňování státní pokladny, aby se pak mohlo následně hořekovat, že nejsou peníze na důchody, zdravotnictví či jiné sociální dávky
a každý občan si bude muset napříště hradit
vše z vlastní kapsy. Přitom výsledkem loňského vládního hospodaření je deficit 200 miliard korun a za poslední tři roky vzrostl státní
dluh dokonce o 650 miliard korun.
Účastníci protestního shromáždění
proto vyzývají vládu ČR, poslance a senátory Parlamentu ČR i prezidenta ČR:
 Nemrhejte penězi za předražené
státní zakázky, zastavte konečně státní
korupci!  Neschvalujte takové reformy, které přivedou většinu občanů do
nejistoty v práci, v nemoci a ve stáří! 
Zastavte cílený rozvrat veřejných služeb
se záměrem je privatizovat!  Nesměrujte Českou republiku na cestu nízkých
mezd a platů!  Zachovejte evropský sociální model!  Nevládněte jen ve prospěch privilegovaných skupin!  Vládněte pro hospodářský růst!  Nelžete,
že restrikce jsou ve prospěch všech! 
Účastníci protestního shromáždění se rozhodli zahájit kampaň OTEVŘETE OČI !
a působit na veřejnost svými argumenty prostřednictvím tisku, billboardů. Odbory se
podle hlasů účastníků akce nebudou vyhýbat
ani radikálnějším akcím, vrcholícím až generální stávkou. Delegát OS Stavba ČR Petr Janoušek formuloval v závěru shromáždění odhodlání odborářů takto: „Pokud nevzejde z tohoto shromáždění pevné odhodlání vyburcovat lidi k dalším protestním krokům až po generální stávku, tak jsme tu dnes byli zbytečně!“
Zaznamenal R. Unger

Delegát OS Stavba ČR Petr Janoušek (na
projekčním plátnu) požadoval pokračování v protestních akcích a v získávání veřejnosti na stranu odborů
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