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AKTIV VE STAVEBNICTVÍ – VAROVÁNÍ PŘED KOLAPSEM
 Ve výstavbě infrastruktury došlo za
červenec k propadu o 17,6 %, což
v korunách představuje 8 mld.
Kč  Proti vládnímu programu došlo
za dva roky k propadu již o 76 mld.
Kč  Připravované projekty na letošek u ledu  Vládní podpora oprav paneláků a výstavba sociálních bytů nulová  Vládní politika pro stavebnictví
velkým zklamáním  Na 450 tisíc zaměstnanců ve stavebnictví ve stavu
ohrožení 
Kardinálním důvodem svolání Celostátního
aktivu stavbařů k situaci ve stavebnictví se
stala trvale alarmující situace v odvětví, které je
ve vyspělých zemích Evropské unie nositelem
dynamického rozvoje ekonomiky, zatímco
u nás je pouze předmětem škrtů a soustavného
snižování účasti státu na investičním procesu.
Svolavatelem celostátního aktivu se
staly Svaz podnikatelů ve stavebnictví
v ČR (SPS) a Odborový svaz Stavba ČR,
a to na den 20. září 2011 do prostorů Nadace ABF na Václavském náměstí v Praze l,
v předvečer zasedání celostátní tripartity,
která měla jednat o rozpočtu na rok 2012,
a v rámci tohoto bodu i o současné situaci
ve stavebnictví.
Vzhledem k závažnosti obsahu jednání celostátního aktivu byli na něj přizváni předseda
Vlády ČR Petr Nečas, ministr financí Miroslav
Kalousek, ministr průmyslu a obchodu Martin
Kocourek a předseda Rozpočtového výboru
PSP ČR Pavel Suchánek. Nikdo z těchto pozvaných hostů si však neudělal čas a na aktiv nepřišel. Dostavili se pouze předseda Hospodářského výboru PSP ČR Milan Urban, náměstek
ministra dopravy ČR Ivo Toman, náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous a představitelé resortu stavebnictví a architektury.

Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv kritizoval věrolomnost Programového
prohlášení Vlády ČR k výstavbě infrastruktury a tvrdý sociální dopad jejích škrtů na
zaměstnance ve stavebnictví
Prezident SPS ing. Václav MATYÁŠ ve
svém úvodním projevu hovořil o celkové situaci v odvětví a stále se zhoršujících podmínkách
při plnění dlouhodobých, zejména investičních
úkolů. Doslova řekl: „Kroky Nečasovy vlády
jsou v přímém rozporu se všemi jejími prohlášeními. V programovém prohlášení vlády se jednoznačně deklaruje podpora dopravní infrastruktury s tím, že finanční objemy se nebudou
snižovat. Přitom došlo za uplynulé dva roky ke
snížení dotací o 76 miliard Kč. Když o sobě současná vládní koalice začala prohlašovat, že je
vládou rozpočtové odpovědnosti, rozuměli
jsme tomu, že chce podpořit různá prorůstová
opatření. Nejčerstvější zprávy Českého statistického úřadu nás však poučily, že ve stavebnictví díky vládní politice prožíváme strmý propad
– nejen ekonomický, ale i sociální.
Na slova prezidenta SPS přímo navázal
předseda OS Stavba ČR Stanislav ANTONIV: Vyslovil hluboké zklamání nad neúčastí
premiéra i jeho resortních ministrů na tomto

V přední řadě účastníků aktivu zasedli předseda OS Stavba ČR St. Antoniv a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR V. Matyáš.

aktivu. Zároveň připomenul, že za vlády Miloše
Zemana byl u premiéra osobně přijímán pravidelně dvakrát ročně a ten vždy plně respektoval
názory stavebních odborů. Zdůraznil dále, že si
současná Nečasova vláda při své politice rozpočtových škrtů neuvědomuje jednoduchou
násobilku, že jeden zaměstnaný stavbař „živí“
další dva zaměstnance návazných oborů. Zároveň vyslovil údiv nad arogantním chováním
vlády vůči zaměstnavatelům a odborům při
společných jednáních na tripartitě, kdy premiér trvale demonstruje naprostý nezájem o jakoukoliv dohodu.
Po úvodních projevech vystoupil jako první
pozvaný host předseda hospodářského výboru
PSP ČR Milan Urban (ČSSD), který přítomné
seznámil s některými svými návrhy na získání
potřebných financí na podporu infrastruktury
a prohlásil, že je připraven podepsat závěrečné
prohlášení z aktivu. Poté několikrát v průběhu
aktivu hovořil přítomný náměstek ministra dopravy Ivo Toman, náměstek ministra pro regionální rozvoj Miroslav Kalous i představitelé stavebních institucí a rozhodujících firem.
Na závěr aktivu přijali účastníci aktivu
prohlášení, v němž se mj. praví, že „vláda
působí nekoncepčně a většinu času tráví
malichernými spory uvnitř koalice, namísto aby řešila základní problémy obnovení dynamiky národního hospodářství.
NA ZÁVĚR AKTIVU SE USKUTEČNILA
TISKOVÁ KONFERENCE, na níž prezident
SPS a předseda OS Stavba ČR informovali
přítomné novináře o průběhu aktivu,
účasti hostů i o obsahu závěrečného Prohlášení celostátního aktivu stavbařů.
Rudolf UNGER

Radostné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví i štěstí do nového
roku 2012 Vám přejí OS STAVBA ČR
a redakce Stavebníka.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 1. POL. 2011
V rámci kontrolní činnosti odborové inspekce bezpečnosti práce bylo v 1. polo- covníkům. Druhého ze zasypaných – Petra M. letí 2011 provedeno celkem 63 vlastních kontrol, při nichž bylo zjištěno 149 zá- který v okamžiku sesuvu zeminy byl patrně
vad, z toho v oblasti úrazové prevence 127 závad. Několik zjištěných závad v předklonu, vyprostili ze závalu až hasiči. U Pevšak bylo takového charakteru, že mohly přímo ohrozit život nebo zdraví zaměstnanců. Celkem bylo zjištěno 115 závad ve vybavení strojů a strojních zařízení ochrannými kryty či jinými bezpečnostními prvky, dále závady u vyhrazených technických zařízení - zejména u elektrických a závady na pracovištích
s možností pádu z výšky nebo do hloubky.
Dále bylo zjištěno 21 závad v oblasti hygienické prevence, a to hlavně u sanitárních
a hygienických zařízení (chybějící či neúplné
vybavení, výskyt plísní atd.).
Oproti dřívějším rokům se opětovně zlepšil stav v odškodňování pracovních úrazů.
V kontrolovaných organizacích tentokrát nebyly zjištěny žádné nedostatky v této oblasti,
což svědčí jednak o dobré práci a pozici zástupců odborových organizací v odškodňovacích komisích, a také o přínosu soustavného
tlaku na tuto oblast ze strany svazových inspektorů při prováděných kontrolách BOZP.
Co můžeme hodnotit opět velmi kladně,
je skutečnost, že v žádné z kontrolovaných zaměstnavatelských organizací, kde působí naše
odborová organizace, nebyl stav BOZP vyloženě špatný nebo kritický.

Smrtelná a závažná pracovní úrazovost.
V průběhu 1.
pololetí 2011 došlo k šesti závažným pracovním
úrazům, ale také
k jednomu smrtelnému pracovnímu úrazu, a to
dne 17. června na
stavbě čistírny
odpadních vod
u Litomyšle.
K následnému
případu by se dal
použít
titulek
„OSUDNÁ MINUTA“.
Na
stavbě ČOV Dolní

Újezd u Litomyšle u objektu kanalizace byly
prováděny výkopové práce a následně bylo položeno do výkopu plastové potrubí DN 400. Po
obsypu rour bylo vyjmuto velkoplošné pažení.
Ke konci pracovní doby oba později postižení
zaměstnanci zjistili, že ve výkopu na konci
roury zapomněli odrazové zrcátko k trubnímu
laseru a v šachtě samotný laser. Pracovníci nikomu z party ani z vedení stavby tuto skutečnost nesdělili. Rozhodli se však zařízení z již nezajištěného výkopu vyzvednout a uložit do
skladu. Tato operace mohla trvat maximálně
jednu minutu. Po vstupu do 3,5m hlubokého
výkopu však došlo k neočekávanému masivnímu sesuvu stěny a zemina oba pracovníky
zcela zasypala. Další zaměstnanci uslyšeli křik
zasypávaných pracovníků, doběhli na místo
události a ihned započali se záchrannými pracemi. Přivolali také hasiče a záchrannou službu.
Jiřího Ř., kterému vyčnívala za závalu část
ochranné přílby (v době události stál), se podařilo částečně vyprostit již samotným spolupra-

Ilustrace k článku V. Eliáše

tra M. lékaři konstatovali již smrt, kdežto Jiří Ř.
měl větší štěstí a následky masivního závalu
přežil. Dosud je však v péči lékařů a potýká se
s následky crash syndromu a dalších zranění.
ZÁVĚREM: Vážení kolegové, poučme se
z letošního prvního smrtelného pracovního úrazu a nepodceňujme riziko práce.
Jak lze vidět z pořízené fotodokumentace,
k tomuto neštěstí vůbec nemuselo dojít.
Na stavbě byl dostatek bezpečnostních zařízení - velkoplošného pažení, ale postižení snad již s vidinou blízkého konce páteční směny se dopustili osudové a tragické nerozvážnosti, když vstoupili do nezajištěného výkopu.
Při navzájem nezávislém šetření případu jak
svazovým inspektorem BOZP, tak i pracovníkem Oblastního inspektorátu práce bylo konstatováno, že u tohoto tragického případu nebylo zjištěno žádné zavinění ze strany zaměstnavatelské organizace. Tento případ tragických důsledků vstupu do nezapažených či jinak
nezabezpečených výkopů není v tomto roce ani
první, ale bohužel ani poslední. Ke stejnému
úrazu došlo zhruba o tři týdny později na stavbě
poblíž Prahy s úplně stejnými následky. U této
firmy však nepůsobí OS STAVBA ČR a proto
úraz není v naší statistice evidován.
Vojtěch ELIÁŠ, SIBP

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ CELOSTÁTNÍHO AKTIVU STAVBAŘŮ
Dnešní celostátní aktiv stavbařů byl
svolán z důvodu alarmující situace
v odvětví stavebnictví. Zástupci zaměstnavatelů i zaměstnanců jsou
hluboce znepokojeni tím, že stavebnictví se propadá do stále hlubší
krize. Příčinou je vedle slabého ekonomického růstu hlavně nezájem
vlády o jakákoliv opatření, která by
působila ve prospěch investiční výstavby. Zatímco řada evropských
zemí i USA podporují růst ekonomiky
prostřednictvím investic, česká
vláda pouze škrtá.
Kroky vlády jsou v přímém rozporu se
všemi jejími prohlášeními. V programovém
prohlášení vlády se jednoznačně deklaruje
podpora dopravní infrastruktury s tím, že finanční objemy se nebudou snižovat. Přitom
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došlo ke snížení za 2 roky o 76 mld. Kč. V materiálu MPO „Strategie konkurenceschopnosti
– zpět na vrchol České republiky“ se jako jeden ze základních pilířů označuje budování
dopravní infrastruktury. Skutečnost je taková, že se ani v letošním roce nezahajuje
žádná dopravní stavba a na příští rok se omezují finanční prostředky na rozestavěné
stavby. V „Koncepci bytové politiky“, kterou
zpracovalo MMR, se uvádí podpora programu
„Panel“ pro zateplování domů a podpora výstavby nájemného bydlení. V rozpočtu na rok
2012 však na tyto tituly nejsou žádné finanční
prostředky.
To vše je důkazem neschopnosti vlády domluvit se na prioritách. Vláda působí nekoncepčně a většinu času řeší malicherné spory
uvnitř koalice, namísto aby řešila základní
problémy obnovení dynamiky národního
hospodářství. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Odborový svaz Stavba ČR na všech
úrovních při všech příležitostech a jednáních
s politickou reprezentací ČR, a to jak na
úrovni vlády, tak i v Poslanecké sněmovně,

předkládají konkrétní návrhy řešení, upozorňují na negativní skutečnosti prohlubující se
krize v odvětví stavebnictví, vše marně a bez
odezvy. Otázka zní, proč vláda nejedná o konkrétních navržených opatřeních, proč neuskutečňuje prorůstovou hospodářskou politiku, proč provádí pouze politiku škrtů výdajů bez zohlednění evidentních důsledků?
Zdůrazňujeme, že je potřeba urychleně přijmout za strany vlády konkrétní opatření
k oživení ekonomického růstu země.
Odmítáme dosavadní faktickou nekoncepčnost a faktický nezájem vlády – mající za
následek úpadek odvětví včetně propouštění
zaměstnanců. Jsme nezájmem vlády o osud
jednoho z nejvýznamnějších odvětví české
ekonomiky zklamáni. Požadujeme proto na
Vládě ČR účinná pozitivní opatření a podporu
veřejného investování. V opačném případě
doporučujeme vládě, aby posoudila věcně
svoji kompetenci k řízení státu v současné
době.
Účastníci aktivu stavbařů v Praze dne
20. 9. 2011.

ODBOROVÁ EURODEMONSTRACE VE WROCLAWI
V sobotu 17. září tr. se konala v polské Wroclawi demonstrace evropských odborářů svolaná Evropskou odborovou konfederací ve spolupráci s polskými
centrálami Solidarita a OPZZ.
Eurodemonstrace se konala v kontextu pol- hutný odborářský průvod ulicemi Wroclawi od
ského předsednictví EU, konkrétně v souvis- olympijského stadionu na historický Rynek,
losti se zasedáním ministrů financí a hospodář- než se zcela zaplnil. Nad jejich hlavami se vlnily
ství členských zemí EU a představitelů Evrop- mnohajazyčné transparenty s jedním obsahem:
ské centrální banky, kteří ve Wroclawi jednali „Odmítáme likvidační a protilidovou politiku
ve dnech 16. a 17. září o hospodářské a finanční vlády!“ Poté vystupovali na tribunu zástupci
situaci v EU. ČMKOS a její odborové svazy vy- jednotlivých národních delegací a hovořili
slaly na demonstraci 180 účastníků.
o svých „domácích“ zkušenostech. MístoV odpoledních hodinách 17. září se tu sešlo předsedkyně ČMKOS Radka Sokolová zdůvíce jak 22 tisíc odborářů z celé
evropské
„sedmadvacítky“,
z toho drtivá většina z polských
odborových konfederací Solidarita a OPZZ. Ostatní evropské odborové centrály sem vyslaly přes
tisícovku svých členů. Hlavními
hesly demonstrace bylo „ANO
evropské solidaritě“, ANO
pracovním místům a právům
pracovníků“ a „NE úsporným
opatřením“.
Cílem demonstrace bylo upozornit evropskou veřejnost na to,
jak se prostřednictvím škrtů ve
státních rozpočtech snižuje životní úroveň nízkopříjmových
skupin, ale i tzv. střední třídy. Odboráři chtěli, aby si demonstranty vyslechli i evropští ministři
financí, ale ti raději narychlo Delegace OS Stavba ČR na odborové eurodemonstraci
změnili svůj program, aby se s de- ve Wroclawi
monstranty nesešli. Demonstranti označili toto jednání za vrchol arogance raznila, že čeští odboráři požadují zajištění důmoci a naprostý nezájem o osudy lidí, kteří žijí stojných pracovních podmínek i odpovídající
z práce svých rukou.
mzdy a platy a ne sociální návrat do 19. století.
Zhruba od půl druhé do půl čtvrté se valil moMiroslav SVOBODA

PO REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍCH OS
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR pro rok 2011 proběhla v měsíci říjnu
II. zasedání Regionálních konferencí dle zvyklostí v daných regionech. Červnová 2. schůze Předsednictva OS Stavba ČR schválila jednotný program
těchto zasedání.
Na programu byly informace předsedy
a místopředsedy OS Stavba ČR. Předseda OS
ve svém vystoupení informoval o jednáních
tripartity, o činnosti ČMKOS, OS Stavba ČR
a o chystaných vládních reformách. Další
ústní informace podali jednotliví zástupci OS
v RR ČMKOS, regionální manažeři a svazový
inspektor BOZP. V dalším bodu zasedání místopředseda OS přednesl informace o přípravě
vyjednávání Dodatku č.1 Kolektivní smlouvy
vyššího stupně. K jednotlivým bodům pro-

Z Regionální konference v Ústí nad Labem

běhla věcná diskuse. Na zasedání Regionální
konference Brno byl zvolen za odstupujícího
člena Sněmu OS Radima Gerstbergera novým
členem Milan Harnušek, kterému současně
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů ve výkonu jeho funkce.
Na závěr proběhla věcná diskuse ke
všem bodům programu. Příští – již třetí
jednání Regionálních konferencí – se
uskuteční v měsíci dubnu příštího roku.
–jv-

Dne 27. září tr. schválila Vláda ČR
návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení pro rok 2012. V souladu s novou Koncepcí bydlení ČR
do roku 2020 bude tak moci Fond
využít vlastní prostředky ve výši
jedné miliardy korun na uskutečnění programů této koncepce, neboť tyto prostředky nezatěžují
státní rozpočet.
Novináři se to dozvěděli na společné tiskové konferenci Sdružení nájemníků
(SON) a Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která se uskutečnila ve středu 5. října 2011. Podle Ing. Milana Taraby, předsedy SON, je rozhodnutí
vlády uvolnit pro rok 2012 jednu miliardu
korun pozitivní, protože může přispět k renesanci nájemního bydlení u nás. I když jde

MILIARDA NA VÝSTAVBU
NÁJEMNÍCH BYTŮ
z hlediska potřeb společnosti o poměrně
malou částku, již její vyčlenění je nutné ocenit.
Taraba zdůraznil význam nájemního bydlení pro celou společnost. V současné době
je v ČR evidováno 916 tisíc bytů nájemních
a 460 tisíc bytů ve formě LBD a SBD, což
znamená, že zhruba čtyři miliony občanů
bydlí v bytech s nájemní formou. Zvláště se
to dotýká mladé generace u nás, neboť 51 %
mladých lidí u nás bydlí s rodiči a nemají
možnost dosáhnout na hypotéky či úvěry,
aby měli možnost si pořídit bydlení v osobním vlastnictví.
Předseda SON zároveň konstatoval, že
podle mezinárodní konference IUT, která
se uskutečnila 1. – 3. 10. 2011 v Bruselu,
podpora vlastnického bydlení vyvolala růst
cen, což ještě ztížilo možnosti přesunu mladých lidí do svých samostatných bytů.
Např. v Nizozemsku žije s rodiči jen málo
mladých lidí, přičemž 42 % bytového fondu
je v nájemním sektoru. Oproti tomu ve Španělsku, kde nájemní bydlení představuje
jen 8 %, žije s rodiči více než 70 % všech mladých lidí. Tento nedostatek cenově dostupného bydlení, které by mladým lidem umožnilo opustit domov, vytváří problém pro celou ekonomiku. Snižuje se tak pracovní mobilita i vzdělanost.
Proto také účastníci konference IUT zdůraznili, že Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF)
by měly mít bydlení v programu a spolufinancovat jej v souladu s národními programy. IUT proto vyzvala Evropskou komisi, Evropský parlament a Radu EU, aby
zajistily, že tato možnost financování bude
rozšířena o nové období v souladu s čerpáním strukturálních fondů v letech 2013 2019. Evropská investiční banka (EIB) by
měla poskytnout dle plánu granty a půjčky
pro sociální bydlení v členských státech
EU. Plně to odpovídá i závěrům EU 2020 –
strategie, kdy jde o dohodu o snížení chudoby. Z nedávné tiskové zprávy náměstka
ministra pro místní rozvoj Ing. Miroslava
Kalouse vyplývá, že vzhledem ke snížení
příjmů státního rozpočtu nebude možné
v příštím roce otevřít program Nový panel.
Proto by měl být tento program nahrazen jinou formou podpory, a to z prostředků Evropských fondů, tak aby nebyly zatíženy národní zdroje.
Miroslav SVOBODA
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TERMÍNY 47. ROČNÍKU PŘEBORŮ
SSŠ NA ROK 2011/2012 STANOVENY

AKTUALITY
Z ČMKOS

Sportovní komise při P/OS Stavba ČR stanovila na prahu školního roku 2011/12 rozpis
jednotlivých přeborů stavebních středních škol, a to takto:

 J. Zavadil informoval na 22. zasedání
Rady ČMKOS dne 17. října o setkání zástupců odborů s občanskými iniciativami a sdruženími, které se uskutečnilo
26. 9. tr. Ze společné diskuse vyplynulo,
že všechny občanské iniciativy mají
stejně jako odbory negativní postoj
k vládním reformám. Výsledkem jednání
byla společná podpora demonstrace
22. 10. v Praze a dohoda o spolupráci.
 Předseda ČMKOS informoval členy
Rady ČMKOS o průběhu jednání Rady
hospodářské a sociální dohody ČR, která
měla na programu „předdůchody“, situaci ve zdravotnictví, odměňování sociálních pracovníků, horní zákon a memorandum k podpoře veřejné dopravy,
které schválil ještě kabinet J. Fischera. J.
Zavadil zdůraznil, že současná vláda nechce tento závazek předchozího kabinetu naplnit.
 Místopředseda ČMKOS V. Pícl na
tomto zasedání informoval o plánovaném mítinku, který ve spolupráci s občanskou iniciativou ProAlt připravuje
Regionální rada ČMKOS v Brně dne
10. 11. a následně o plánované celostátní
demonstraci na 17. 11. tr.
 Předseda Herecké asociace K. Chalupa podrobně informoval Radu ČMKOS
o otevřeném dopisu divadla „Husa na
provázku“ zastupitelům města Brna týkajícím se snížení dotace na provoz divadel
o 20 %. Toto rozhodnutí označil za likvidační a požádal ČMKOS o podporu.
 Předseda OS KOVO J. Středula informoval Radu ČMKOS o usnesení Rady
OS KOVO týkajícím se návrhu na vyloučení OS odborářů služeb a dopravy za závažné porušení Statutu ČMKOS s ohledem na vyjádření předsedy J. Duška.
Tuto informaci doplnil J. Zavadil a požádal členy Rady ČMKOS, aby ve svých orgánech projednali stanovisko k tomuto
návrhu s tím, že bude projednáno na 23.
zasedání Rady ČMKOS a následně předložen Sněmu ČMKOS.

19. – 20. 10. 2011
15. – 16. 11. 2011
21. – 24. 11. 2011
7. – 8. 12. 2011
25. – 26. 1. 2012
14. – 15. 3. 2012
4. – 5. 4. 2012
18. – 19. 4. 2012
16. – 17. 5. 2012
5. – 7. 6. 2012

přespolní běh v Litoměřicích
bowling v Ústí nad Labem
šachy v Rybitví
stolní tenis v Litoměřicích
sálová kopaná v Mostě
silový čtyřboj v Teplicích
florbal v Chomutově
nohejbal v Otrokovicích
atletika v Brně
In line bruslení ve Stochově.

PROGRAM II. SNĚMU OS STAVBA ČR
II. zasedání Sněmu OS Stavba ČR se bude ukončeno projednáním i schválením náuskuteční 7. a 8. prosince tr. v hotelu vrhu usnesení a závěrečným slovem předsedy
OS.
–redOlšanka v Praze – Žižkově.
Po volbě pracovního předsednictva, pracovních komisí a skrutátorů i kontrole usnesení z I. Sněmu OS z 12. 5. 2011 přednese
zprávu o činnosti Předsednictva OS od
I. Sněmu a o aktuálních vnitropolitických i odborových otázkách předseda OS Stanislav Antoniv.
Dále bude přednesena informace o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni a návrh Dodatku č. 1 ke KSVS
i zpráva o průběžném plnění Programu, rezolucí a usnesení VI. sjezdu OS Stavba ČR.
Po polední přestávce budou členové
Sněmu seznámeni se stavem členů ZO/MO OS
Stavba ČR k 30. 6. 2011, s návrhem Plánu práce
OS na rok 2012, zprávou Revizní komise OS,
návrhem Řádných rozpočtů OS a se zprávou
o stavu nemovitého majetku OS. Poté se bude
konat Valná hromada Podpůrného fondu OS,
následně bod Různé a II. zasedání Sněmu OS

DNY STAVITELSTVÍ
A ARCHITEKTURY POPÁTÉ
Pátý ročník projektu Dny stavitelství a architektury (DSA) se letos konal pod mottem
„Lidé budují mnoho zdí, ale málo mostů“.
Vyvrcholením akce bylo Slavnostní setkání
čestných hostů z oblasti stavitelství a architektury v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha ve Valdštejnském paláci.
V rámci slavnostního setkání byly předány
ceny v kategorii Nejlepší stavební firma, Nejlepší výrobce stavebnin a Osobnost stavitelství. Při té příležitosti byly rovněž oficiálně vyhlášeny výsledky a předány ceny 19. ročníku
soutěže STAVBA ROKU, včetně zvláštních cen
a ceny veřejnosti.
–red-

PŘED 4. SNĚMEM ČMKOS
4. zasedání Sněmu ČMKOS se uskuteční v úterý 22. 11. tr. v sále Přítomnost pražské budovy DOS od 9.00 hod.

PŘEDSEDA OS STAVBA ČR STANISLAV ANTONIV zveřejnil dne 11. října tr. otevřený dopis, ve kterém zval všechny členy OS i rodinné příslušníky na veřejnou demonstraci, kterou organizovala Iniciativa ProAlt na sobotu 22. října tr. od 14 hodin
na Náměstí republiky v Praze jako veřejný protest proti realizovaným i chystaným reformám v oblasti pracovního práva, důchodového a daňového systému i zdravotnictví.
Zároveň předseda OS vyzval všechny účastníky demonstrace k vyplnění petičních
archů v rámci akce „Měsíc neústupnosti“ za vyhlášení zákona o obecném referendu,
které byly do konce října ke stažení z webu OS Stavba ČR.
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Na programu bude nejprve zpráva předsedy
ČMKOS Jaroslava Zavadila, který zhodnotí činnost Rady mezi 3. a 4. Sněmem ČMKOS a aktuální vnitropolitickou situaci. Na tuto zprávu
bude přímo navazovat návrh dalšího postupu
ČMKOS v souvislosti s vládními reformami.
Poté nastane diskuse ke komplexní zprávě
o kolektivním vyjednávání v roce 2011 na podnikové úrovni i vyšším stupni.
V další části zasedání bude na programu vývoj míry inflace v ČR v roce 2011 a její prognóza
na rok 2012, zpráva o činnosti Revizní komise
ČMKOS, návazně nato zpráva o hospodaření
ČMKOS za rok 2010 a v závěrečném bodu Různé
bude podána zpráva o stavu členské základny
OS sdružených v ČMKOS k 30. 6. 2011 - a z toho
vyplývajícím počtu členů Sněmu ČMKOS pro
rok 2012.
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