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VLÁDA R. FICA NOVOU NÁDEJOU RIEŠENIA
AKÚTNYCH SOCIÁLNYCH PROBLÉMOV
Celé uplynulé obdobie pravicovej vlády Ivety Radičovej na Slovensku bolo poznamenané zhoršovaním všetkých hospodárských aj sociálnych hladisiek, čo
spůsobilo postupné hromadné prepúšťanie a následne sa prejavilo vo zvýšení
miery nezamestnanosti na úroveň 13, 5 %, čo je viac ako 368 tis. občanov bez
práce v roku 2011. Z toho stratilo prácu vyše 31 tis. stavbárov, takmer 8,3 tis.
dopravákov a v priemysle rekordných 92 tis. ĺudí.
Alarmujúci je aj
údaj, z ktorého vyplýva, že z celkového
počtu nezamestnaných je až 84 700 takých, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie. Tieto ekonomické opatrenia I.
Radičovej v praxi
znamenali zníženie
príjmov slovenských
rodin, z nich sa stále Ing. Dušan BARČÍK
viac ľudí dostalo na
hranicu chudoby. Reálna mzda v roku 2011
podľa údajov Štatistického úradu SR stagnovala, či dokonca klesla o 2,8 % (v doprave), pritom spotrebiteĺské ceny za rok 2011 vzrástli
o 3,9 %. Z toho ceny potravin o 6,1 %, bývanie
o 5 %, doprava o 6,9 % a zdravotníctvo o 3,8 %.
Všetky tieto opatrenia Radičovej vlády zhoršili životnú úroveň občanov Slovenska, zobrali istotu v práci, zhoršili podmienky důstoj-

nej staroby, znehodnotili zdravotníctvo i školstvo.
Odbory sa doposiaľ, žiaľ neúspešne, snažili
na úrovni bipartitných, ale aj tripartitných rokovaní presvedčiť vládu, aby se na úsporných
opatreniach vo vyššej miere podieľali aj solventnejšie vrstvy obyvateľstva a firmy reprezentujúce slovenský kapitál. Naše návrhy
však pravicová vláda odmietla.
Výsledky predčasných parlamentných
volieb a menovanie novej, lavicovej vlády pod
vedením premiéra Roberta Fica nás utvrdzujú
v tom, že nastal priestor na novú, kvalitatívne
lepšiu spoluprácu medzi odbormi a vládou,
ale aj medzi vládou a zamestnávateľmi.
Podla vyjadrenia Roberta Fica bude tento
rok veľmi náročné udržať deficit v národnom
hospodárstve na úrovni 4,6 %. Ešte tento rok
totiž musí nová vláda nájsť 600 miliónov Eur
a v následujúcom roku 1,2 až 1,5 mld. Eur, nehovoriac o ďalších prostriedkoch naviazaných na dohovory v rámci Európskej únie. Ako
však zdůraznil, nechcú riešiť ozdravovanie ve-

rejných financí len škrtmi, ale ísť cestou získavania zdrojov. Pred novým kabinetom stojí
podľa predsedu vlády riešenie mnohých problémov, jednou z priorít však bude zamestnanosť, predovšetkým mladých ľudí. Na základe
serióznej analýzy chce vláda zefektívniť činnost špeciálnej štátnej správy, ale aj fungovanie samotnej vlády.
Oceňujeme rozhodnutie premiéra prizvať
k tvorbe Programového vyhlásenia vlády aj
sociálnych partnerov. Táto pozvánka nám
dáva šancu, že predstavy o spoločenskej stabilite, istotách pre ľudí a podpore hospodáskeho rastu spolu s trvalo udržateľným rozvojom Slovenska sa stanú realitou, že ich můžeme výrazne ovplyvniť.
Náš Integrovaný odborový zväz svoje
námety – požiadavky do Programového
vyhlásenia Vlády SR na volebné obdobie
2012 - 2016 definoval do troch oblastí:
 v oblasti priemyslu do stavebníctva,
textilu, odevov a kože;
 v oblasti dopravy do civilného letectva, verejnej osobnej dopravy a cestnej infraštruktúry;
 v sociálnej oblasti.
V rezorte stavebníctva možno povedať, po
veľmi ťažkých rokovaniach, ktoré si vyžiadali
kompromisy na oboch stranách, najmä v oblasti odmeňovania, bola dohodnutá nová
KZVS na roky 2012-2015, ktorá nadobudla
účinnost k 1. 3. 2012.
Ing. Dušan BARČÍK,
predseda IOZ SR

III. SNĚM OS ZASEDAL V BRNĚ
III. zasedání Sněmu OS Stavba ČR
se konalo v době uzávěrky našeho
časopisu – dne 16. 5. 2012 - v Kongresovém sále Hotelu Slovan
v Brně. Řízením schůze byl pověřen
člen P-OS Bc. Vladimír Ptáček.
Podle zprávy mandátové komise
bylo přítomno 81,5 % členů Sněmu.
Po oficiálním zahájení, volbě pracovního
předsednictva, pracovních komisí a skrutátorů následovala kontrola usnesení ze II.
Sněmu (7. 12. 2011), kterou přednesl místopředseda OS Ing. Milan Vomela. S velkou
pozorností vyslechli následně členové
Sněmu zprávu o činnosti Předsednictva OS
od II. Sněmu OS, kterou přednesl předseda
OS Stanislav Antoniv. Věnovala se jak vnitropolitické situaci, tak rozpočtovým škrtům pravicové vládní koalice, zejména v soÚčastníci protivládní demonstrace za OS Stavba ČR se shromažďovali u východního
traktu budovy DOS

(Pokračování na str. 2)

ZLATÝ PERMON V DRŽENÍ ČESKOMORAVSKÉHO CEMENTU
Letos již podesáté došlo na Českém báňském úřadu v Praze k vyhodnocení, ve předešlým rokům přímo ve vítězných organispolupráci s OS Stavba ČR a OS PHGN, nejúspěšnějších organizací v oblasti zacích, a to v průběhu měsíce dubna 2012. Ve
vítězné stavbařské organizaci Českomoravbezpečnosti práce při provádění prací hornickým způsobem, a to za rok 2011.
Při hodnocení přihlášených organizací do
této celostátní soutěže se zejména posuzoval
počet a závažnost pracovních úrazů.
V soutěži o Zlatého Permona soupeřily organizace v pěti kategoriích – podle charakteru práce - a na závěr hodnocení byli vyhlášeni tito vítězové:
I. kategorie – hornická činnost prováděná hlu-

děná povrchovým způsobem – lom, těžba,
písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň
51 zaměstnancem): Českomoravský cement, a. s. nástupnická společnost.
IV. kategorie – činnost prováděná hornickým
způsobem, včetně těžby ropy (subjekt s alespoň 51 zaměstnancem): Moravské naftové
doly Hodonín, a. s.

ský cement, a. s. nástupnická společnost
byli slavnosti kromě představitelů firmy
a předsedy ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímka přítomni
též svazový inspektor bezpečnosti práce OS
Stavba ČR Vojtěch Eliáš a předseda výboru
ZO OS v Mokré Petr Brzobohatý.
Po ukončení oficiální části se konala prohlídka lomu v Mokré a přátelské setkání všech
zúčastněných. Při té příležitosti byly ze strany
ČBÚ, vítězné firmy i odborů oceněny výsledky
organizačních opatření v oblasti bezpečnosti
práce a také pozitivní přínos dohody o spolupráci uzavřené mezi ČBÚ a OS.
Zdeněk ŠVEHLA,
SIBP OS Stavba ČR

PROBĚHLA ZASEDÁNÍ III.
REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ

Na snímku zleva předseda OBÚ v Brně Ing. Jan Brothánek, generální ředitel a předseda představenstva ČM Cement a. s. Ing. Jan Hrozek a předseda ČBÚ Ing. Ivo Pěgřímek.
binným způsobem – hlubinný důl: ALPEX, P.
B. G., Sp. Z o. o.
II. kategorie – hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom: Severočeské doly, a. s. Doly Nástup Tušimice.
III. kategorie – hornická činnost prová-

V. kategorie – hornická činnost nebo činnost
prováděná hornickým způsobem (subjekt
s nejvýše 50 zaměstnanci): Sokolovská
uhelná, právní nástupce, a. s., divize Těžba,
sekce Kamenolom.
K předání Zlatých Permonů došlo oproti

III. SNĚM OS ZASEDAL V BRNĚ
(Dokončení ze str. 1)
ciální oblasti, jednáním vládní tripartity a protestním akcím proti této politice, které organizovaly, ale i nadále budou v květnu a červnu
organizovat odbory i na dvacet občanských
sdružení. Zvláštní pozornost věnoval celostátní protivládní demonstraci ze dne
21. dubna.
Po úvodním bloku zhodnotil kolektivní vyjednávání na odvětvové úrovni se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR předseda Komise
KV Petr Janoušek. Dodatek č. 1 ke KSVS byl
podepsán spolu s návrhem na rozšíření na celé
odvětví stavebnictví s růstem minimálních tarifních mezd o inflaci roku 2011, tj. o 1,9 %. Návazně na to místopředseda OS Ing. Vomela
přednesl informaci o výrobě a mzdovém vývoji
ve stavebnictví za rok 2011 a informaci o stavu
i vývoji BOZP za rok 2011. V uplynulém roce
došlo mj. na pracovištích k jednomu smrtelnému a osmi závažným úrazům. Sošku Zlatého
Permona za rok 2011 získala v kategorii hornické činnosti prováděné povrchovým způso-
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bem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku a. s.
Českomoravský cement – nástupnická společnost.
Po přestávce následovala zpráva Revizní komise OS, Účetní závěrka OS za rok 2011 a předneseny byly návrhy možných úspor nákladů
a navýšení příjmů v hospodaření OS Stavba ČR.

V souladu s plánem práce OS Stavba ČR pro
rok 2012 proběhla v měsíci dubnu již III. zasedání Regionálních konferencí dle zvyklostí
v daných regionech. Lednové 5. zasedání Předsednictva OS Stavba ČR schválilo 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 chystané protivládní demonstraci
21. 4. 2012. Místopředseda OS doplnil svou písemnou zprávu o aktuální informace. Další
ústní informace podali jednotliví zástupci OS
v RR ČMKOS, regionální manažeři a svazoví inspektoři BOZP. V dalším bodu zasedání místopředseda OS přednesl informace o stavu kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni.
Na závěr proběhla věcná diskuse. Je nutné vyzvednout vysokou účast na jednáních regionů
Praha a Ostrava. Čtvrté zasedání Regionálních
konferencí proběhne v měsíci říjnu letošního
roku.

K projednávaným bodům následovala široká
věcná diskuse.
Zasedání sněmu bylo uzavřeno Valnou hromadou Podpůrného fondu OS a přijetím závěrečného usnesení, jehož součástí bylo i Prohlášení Sněmu OS, v němž mj. členové plně podporují všechny protestní akce ČMKOS proti
asociální politice Vlády ČR a vyzývají členy OS,
aby se všech těchto akcí zúčastnili. Poté následovalo závěrečné slovo předsedy OS.
– ru -

III. zasedání Sněmu OS Stavba ČR se konalo tentokrát v Brně

DEMISI! DEMISI! BURÁCELO VÁCLAVSKÝM NÁMĚSTÍM
 Největší protivládní demonstrace od listopadu 1989  Spolu s odbory protestovalo na dvacet občanských
sdružení a iniciativ Významný podíl studentské mládeže  Na konci demonstrace symbolické cinkání klíči 
Ještě nikdy předtím nebyla nálada v České republice tak vyhrocená proti vládní
„úsporné“ politice jako na jaře 2012. Vláda se od počátku svého působení natolik zaměřila na naplňování státní pokladny neustálým zvyšováním DPH, zároveň snižováním platů státních zaměstnanců, sociálních dávek i důchodů a zaváděním zápisného na vysokých školách, že se na sobotu 21. dubna připravovaná protivládní demonstrace nestala jen záležitostí odborů, ale i dalších dvaceti občanských sdružení a iniciativ, včetně studentské mládeže.
O celoobčanském odhodlání uskutečnit
protivládní demonstraci nebylo již od počátku
jara 2012 pochybností, pouze prognózy našich
meteorologů na druhou polovinu dubna byly
tak rozporuplné, že se v praxi dalo spolehnut
jen na staročeskou pranostiku – „Nebude-li
pršet, nezmoknem“. Nakonec se svatý Petr
umoudřil a časné sobotní ráno, kdy se ze všech
koutů naší republiky začaly vypravovat
zvláštní autobusy, vlaky i soukromá auta, začalo slibovat „počasí jako na míru“. Po celý
den ani nepršelo, ale ani nesnesitelně nepražilo slunce, které by naplňovalo připravené sanitky postiženými demonstranty.
Členové stavebních odborů se podle organizačního rozpisu začali po 10. hodině shromažďovat u zadního traktu žižkovské budovy
DOS a předseda OS Stanislav Antoniv spolu
s místopředsedou Milanem Vomelou rozvinuli
bílý transparent s nápisem „OS STAVBA ČR“.
Do 11. hodiny, kdy měl pochod podle pokynů
organizátorů vykročit na vytyčenou trasu, byl
již shromažďovací prostor zcela zaplněný,
takže úvod odborového průvodu, v jehož čele
kráčeli předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil,
předseda OS KOVO Josef Středula a europoslanec Richard Falbr, nakonec vykročil o půl
hodiny dříve, aby se uvolnil prostor pro další
přicházející odboráře. Když však čelo tohoto
průvodu došlo po trase Seifertova, Wilsonova, Politických vězňů, Jindřišská na Václavské náměstí, byly zde již shromážděny tisíce
Pražanů či okolních, kteří přišli ke svatému
Václavu demonstrovat z vlastní vůle „proti
vládě, která vládne pouze pro sebe a pro své
kmotry“. Když čelo odborového průvodu dorazilo na Václavské náměstí, konec tohoto
průvodu se ještě řadil před budovou DOS na
náměstí W. Churchilla.

OKRÁDÁNÍ JEDINCE JE TRESTNÝM
ČINEM, OKRÁDÁNÍ SKUPINY
OBYVATELSTVA JE „CHOVÁNÍM
ODPOVĚDNÉHO HOSPODÁŘE“
TUPÝ KAPITALISMUS, TUPÁ VLÁDA,
TUPÉ ŠKRTY.
20 LET KAPITALISMU, 20 LET KRIZE

Protestní průvod odborářů a občanských iniciativ se vinul od náměstí W. Churchilla
přes magistrálu až na Václavské náměstí
Kráčející průvod demonstrantů byl přes dopoledne i polední čas slyšet po celém centru
metropole. Demonstranti byli vybaveni píšťalkami, trubkami, bubínky i řehtačkami a zároveň vykřikovali protivládní hesla, či nesli nad
hlavami ostře kritické transparenty:
KDO SEJE VÍTR, TEN SKLÍZÍ BOUŘI
ROZKRADLI JSTE KASU, TEĎ
TÁHNĚTE K ĎASU!
JE NA ČASE VYVĚTRAT!
DEMISI TADY A TEĎ!
JE NA ČASE ZBAVIT SE NEČASE!

Zejména v horní části Václavského náměstí zaplnili demonstranti každé volné místo

KDO SEJE VÍTR ,
TEN SKLÍZÍ BOUŘI

STOP PONIŽOVÁNÍ
NEZAMĚSTNANÝCH!
STÁT JSME MY A MY VÁS
PROPOUŠTÍME!
VLÁDO, UŽ VÁS NEMŮŽEME ŽIVIT!
NEČAS JE TU PŘESČAS
Když došly na Václavské náměstí poslední
šiky odborářů, příslušníků občanských iniciativ i prostých návštěvníků demonstrace, nebylo tu „od koně až po Můstek“ prázdné plochy a odborníci na demonstrace odhadovali,
že se tu sešlo 120 až 150 tisíc účastníků, což
vysoko překročilo účast na demonstracích
v listopadu 1989. Předseda ČMKOS Jaroslav
Zavadil k sobotní účasti dodal, že „ještě před
rokem by si nedokázal představit, že by se
Václavské náměstí mohlo zaplnit. Je vidět, že
naštvanost lidí stoupá a bude ještě dále stoupat. Vláda by si neměla zahrávat s míněním
občanů“.
Svůj úvodní projev zahájil odborový
předák Zavadil slovy: „ Pane premiére, nevážená vládo, takhle už to dál nejde…“ Ostře
kritizoval arogantní přístup vlády ke všem racionálním stanoviskům odborů, rostoucí korupci, škrtání platů státních zaměstnanců, neustálé zvyšování daní a poplatků, oklešťování
sociálních dávek, snižování důchodů, zavádění tzv. zápisného na vysokých školách, na
druhé straně její neschopnost vybírat daně
a bránit rozkrádání národního majetku.
Předseda OS KOVO Josef Středula následně
zdůraznil, že další postup odborářů a aktivistů bude záviset na tom, jak kabinet zareaguje. Jestli se zachová nemoudře, může se
stát, že naše kroky budou eskalovat. Z nálady
dnešního dne je zřejmé, že ta eskalace by

(Pokračování na str. 4)
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mohla být velmi rychlá a hodně tvrdá. Svou
moudrost by vláda mohla dokázat okamžitým
vypsáním nových parlamentních voleb.
Následně se u mikrofonu „pod taktovkou“
místopředsedkyně ČMKOS Radky SOKOLOVÉ vystřídali předseda OS dopravy Luboš
POMAJBÍK, předseda ASO Bohumír DUFEK,
ekonomka a mluvčí iniciativy Alternativy
zdola Ilona ŠVIHLÍKOVÁ, předseda Národní
rady zdravotně postižených Václav KRÁSA,
mluvčí iniciativy Za svobodné vysoké školy
Lukáš MATOŠKA, člen Koalice dopravních
odborových svazů Jindřich HLAS, prorektor
Univerzity Karlovy Stanislav ŠTECH a generální tajemnice Evropské odborové konfederace Bernadette SÉGOL.
V průběhu demonstrace vydali předseda
vlády Petr Nečas i ministr financí Miroslav
Kalousek prohlášení, ve kterém sice přiznávají odborům právo na vyjádření svého názoru demokratickou formou, ale odmítají jejich politické požadavky. Nato Jaroslav Zavadil odvětil velice stručně a rázně, že POŽADAVKY ODBORŮ NEJSOU POLITICKÉ,
ALE SOCIÁLNÍ.
Původně se předpokládalo, že protestní demonstrace na Václavském náměstí bude trvat
60 minut, ale o slovo se přihlásilo tolik představitelů občanských hnutí, že trvala od 13 do
14.30 hodin.

Po ukončení projevů přednesl předseda OS
KOVO Josef Středula Prohlášení ČMKOS
k dnešní protivládní demonstraci, které
bylo přijato dlouhodobým souhlasným tleskáním, dupáním, symbolickým cinkáním klíči
a sborovým zpěvem státní hymny.
Následně se část demonstrantů odebrala

Více jak 120 tisíc demonstrantů zaplnilo v sobotu 21. dubna 2012 celé Václavské
náměstí – od muzea až po Můstek

ANKETA MEZI DEMONSTRANTY
V sobotu 21. dubna 2012 se uskutečnila společná protestní demonstrace odborů a 22 občanských iniciativ proti vládě na Václavském námětí v Praze. Některých demonstrantů – stavbařů jsme se v průběhu i následně zeptali na jejich
čerstvé dojmy a představy o možném pokračování protivládních akcí:
Libor HAUZNER, LB Minerals, Horní
Bříza:
Vláda prosazuje tzv. reformy, které mají antisociální charakter. Od počátku jejího vládnutí
jsme svědky různých korupčních afér a boje
o moc mezi koaličními politickými stranami
i uvnitř těchto stran. Proto také ti, kteří jeli do
Prahy, svůj negativní postoj vůči vládě jednoznačně vyjádřili. A ti, kteří nejeli? Nikoho jsme
nepřemlouvali, ale v dnešní době musí každý vyjádřit svůj občanský postoj sám. A další postup
odborů? Dnes už nejsou naštěstí samy. Ty sehrály svoji roli od nástupu Nečasovy vlády po
celé dva roky v řadě protestních akcí. Vysoce oceňuji vysokou účast dvaceti občanských iniciativ
i jednotlivců, kteří nejen svou přítomností, ale
i aktivním protestním vystupováním zformovali
shromáždění občanů v ostrou protivládní demonstraci. Tato dubnová sobota naznačila, že
současná arogantní vládní politika vyhnala vládou poškozené občany z hospod a od televizorů
do ulic. Toto občanské odhodlání nesmíme promarnit.
Zamrzelo mne, že se předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil po následné televizní debatě s ministrem financí Kalouskem dohodl, že spolu půjdou
za ochotné asistence televizních kamer „ na
pivo”. Mezi prostými občany platí zásada, že „na
pivo“ se chodí jen s kamarády. Anebo měli jít pokračovat v polemice někde mimo dosah kamer.
Takhle to vyvolalo mezi občany rozčarování.
Josef NERAD, Střední škola technická Zelený pruh Praha:
Od počátku této vlády podporuji všechny protesty odborů a společenských iniciativ, proto
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protestovat k sídlu Úřadu Vlády ČR, jiná část
kráčela k sídlu České televize na Kavčí hory
protestovat proti neobjektivitě tohoto veřejnoprávního vysílacího kanálu. Většina demonstrantů se vrátila mimořádnými autobusy a vlaky do svých domovů.
Rudolf UNGER

jsem nechyběl ani na Václavském náměstí. Mile
jsem byl překvapen masovou účastí lidí na této
demonstraci, neboť se jednoznačně ukázalo, že
se tyto antisociální „reformy” naprosté většině
našich občanů nelíbí. Samozřejmě, že jsme u nás
ve škole následně hodnotili význam této akce.
Musím říci, že velmi vysoko. Mile mne překvapili
i naši studenti, kteří projevili zájem zúčastnit se
příští demonstrace také.
Postup odborů je naprosto správný. Pozitivně
hodnotím i neúčast odborů na jednáních tripartity, neboť odbory tam dělaly Nečasově vládě a jejím antisociálním reformám jenom stafáž.
Milan FIŠER, SKANSKA
Na Václavském náměstí jsem byl přítomen
i s rodinou, včetně vnuka. Líbilo se mi, že se tam
sešlo tolik lidí a při návratu domů jsme byli s celou
demonstrací velice spokojeni. To jsme ale ještě
nevěděli o „úletu“ předsedy ČMKOS J. Zavadila,
který si po televizní besedě zašel s ministrem Kalouskem na pivo. Rozladilo to nejen mne, ale
i mnohé mé spolupracovníky. Mohlo by se stát, že
by to některé odradilo od účasti na obdobné demonstraci, jaká byla 21. dubna. Odbory by neměly
ztrácet svoji iniciativu ani sympatie získané
v uplynulých měsících a letech a měly by pokračovat v dalším tlaku na vládu, protože ta tu není pro
lidi, ale jen sama pro sebe a své kamarády.
Vladimír PTÁČEK, Holcin (Česko)
Plně se ztotožňují s mottem demonstrace – odstoupení vlády, předčasné volby a zastavení „reforem”. Zklamalo mě však, že se jí nezúčastnilo
od nás tolik lidí, kolik jich účast dopředu deklarovalo. Lidé by proto měli své postoje vyjadřovat nikoliv pouze slovně, ale i svou aktivní účastí na
protestních akcích. Na Václavském náměstí to
hlasitě zaznělo. Pozitivně jsme u nás doma hodnotili jak celkovou masovou účast odborářů na
demonstraci, tak rovněž četných společenských

iniciativ, které se k nám přidaly. Věřím, že tato
akce nebyla poslední, ale že další budou následovat.
Milan STRNAD, PD Refractories Velké
Opatovice:
Pozitivně jsme u nás hodnotili masovou účast
na demonstraci, jen jsem si představoval účast
lidí z našeho pracoviště vyšší. Plně souhlasím
s negativním hodnocením činnosti vlády ze
strany odborů a společenských iniciativ. Na jednáních tripartity tato vláda nevzala ani jednu připomínku odborů, možná až na dvě výjimky.
A pokud jde o další postup odborů, měli bychom náš postup proti vládě vyjádřit ještě radikálněji. Ale v případě vyhlášení generální stávky,
jsem v určité schizofrenní situaci. Naší soukromé firmě se v posledních deseti letech dařilo
velmi dobře. Při kolektivním vyjednávání jsme
dosáhli nadstandardních mzdových nárůstů.
Stávkou bychom tak poškodili naši firmu, která
se vůči nám chová vstřícně a slušně. Během jedné
hodiny bychom zbořili vše, co se nám podařilo
dosáhnout pro zaměstnance. Navíc, v naší firmě
máme pece, které nelze odstavit bez obrovských
nákladů. To vše musíme vzít v úvahu.
Petr JANOUŠEK, předseda Regionální
rady OS Jižní Čechy
Už ve čtvrtek 19. dubna jsme v rámci Týdne
protestů uspořádali v Českých Budějovicích demonstraci, které se zúčastnili zástupci všech odborových svazů. Sešlo se nás zhruba na 300 lidí,
a to i přesto, že pršelo. Mezi nimi byli i naši členové ze ZO OS Stavba ČR ze společnosti Hochtief,
kteří jeli se mnou v sobotu do Prahy.
Podporu této akce jsme pociťovali nejen u odborářů, ale i u ostatních zaměstnanců. Lidé začínají pociťovat důsledky ekonomické a sociální
politiky této vlády. I když zatím ne všichni. Když
se však s lidmi trpělivě pracuje, tak na naše argumenty nakonec uslyší.
Odbory by ve svém tlaku neměly polevovat.
Měly by pokračovat v protestních akcích. Je
ovšem otázkou, jakou formu protestů zvolit. Zda
jít do generální stávky, či zvolit jiné formy? O tom
se musí diskutovat! Demonstraci velmi prospělo
spojení odborů a společenských iniciativ. Tímto
směrem je nutné pokračovat.
–svo-

STRUČNÁ LEGISLATIVNÍ BILANCE
V květnu 2012 uplyne doba dvou let od posledních voleb do Poslanecké sněmovny a následně dvou let činnosti současné koaliční vlády. Proto je možné na
místě provést stručnou legislativní bilanci tohoto uplynulého období, protože
na základě Koaliční dohody a Programového prohlášení vlády došlo k zásadním legislativním změnám v právním řádu ČR v takovém rozsahu, že velmi výrazným – a to negativním - způsobem ovlivní život nejen zaměstnanců, nýbrž
většiny občanů naší republiky.
Vládní koalice, která má v Poslanecké sněmovně jasnou většinu, totiž plně využila této
pro pravici nebývale pohodové situace a tzv.
„v souladu s vládním prohlášením“, ( jak konstatují představitelé státní moci), naprosto
brutálně prosadila, bez ohledu na mínění kohokoliv jiného, zákony a na ně navazující další
právní předpisy výlučně podle svých představ
proti většině občanů této země. Při projednávání jednotlivých tzv. reformních zákonů
v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartita) a v rámci samotného legislativního procesu sice vyslechla názory, argumenty a jejich
zdůvodnění, které předložila ČMKOS, ale to
však bylo všechno. Faktické dopady rozhodujících zákonů z oblasti pracovněprávní, důchodové, zdravotnické, daňové, jakož i dalších zákonů z oblasti sociální pocítí občané
v plném rozsahu v průběhu tohoto roku. Na
všech jednáních na různých úrovních vždy
a opakovaně zdůrazňovaly odbory jako zástupci zaměstnanců, že takto předložené tzv.
reformní zákony dále zhorší sociální situaci
zejména středně a nízko příjmových skupin
obyvatelstva a nelze provádět reformy výlučně formou škrtů veřejných rozpočtů na
úkor těch, kteří nezavinili hospodářskou
krizi, ani, mírně řečeno, špatné hospodaření
státu za uplynulých 20 let.
Reformy mají smysl pouze tehdy, pokud
jsou realizovány v širokém konsensu za účelem zlepšení života lidí, nikoliv proti většině
obyvatel naší země. Nicméně právo je vůle politicky vládnoucí a ekonomicky panující třídy,
(či v případě ČR úzké zájmové mocenské skupiny), povýšená na zákon. To je samotná podstata tvorby právních předpisů, které ve svém
souhrnu tvoří legislativní prostředí. K dodržování právních předpisů nemůže vést proces
permanentních změn, který ve své podstatě
destabilizují společnost jako celek, vytváří se
nepřehlednost právního řádu pro běžnou potřebnou praxi v jednotlivých oblastech fungování společnosti.
V závěru roku 2011 a počátkem roku 2012
byly ve Sbírce zákonů ČR publikovány zejména :
Zákon číslo
365/2011 Sb.,

kterým se mění zákoník
práce

Zákon číslo
364/2011 Sb.,
Zákon číslo
470/2011 Sb.,
Zákon číslo
367/2011 Sb.,
Zákon číslo
369/2011 Sb.,
Zákon číslo
372/2011 Sb.
Zákon číslo
373/2011 Sb.
Zákon číslo
374/2011 Sb.
Zákon číslo
426/2011 Sb.
Zákon číslo
427/2011 Sb.
Zákon číslo
89/2012 Sb.,

kterým se mění některé
zákony v souvislosti
s úspornými opatřeními
v působnosti MPSV
kterým se mění zákon
o nemocenském pojištění
kterým se mění zákon
o zaměstnanosti
kterým se mění zákon
o veřejném zdravotním
pojištění

nanci, mladí – staří, zdraví – nemocní, zaměstnaní – nezaměstnaní, pronajímatelé - nájemci,
chudí –bohatí, atd. Pokud se podaří vytvářet
co nejvíce antagonismů mezi jednotlivými sociálními skupinami či vrstvami, tím pohodlněji se vládne. Právní a politická kultura za posledních 20 let se v ČR skutečně změnila, každý
nechť si sám posoudí, jakým směrem.
Proč tato „legislativní úvaha“? Snad proto,
že polovina volebního období nabízí provést
stručnou bilanci, na podzim se konají volby do
Senátu a krajských zastupitelstev, a proto abychom se jako odboráři zamysleli nad širšími
souvislostmi současné situace, nad úlohou
odborů jako organizovaného subjektu, který
má nejen možnost, nýbrž právo a povinnost se
snažit, obecně řečeno, vývoj pozitivně ovlivnit .
JUDr. Lubomír DLOUHÝ,
právník OS

o zdravotních službách
o specifických zdravotních
službách
o zdravotnické záchranné
službě
o důchodovém spoření
o doplňkovém penzijním
spoření
nový občanský zákoník.

To je pouze úzký výčet nejdůležitějších změn
legislativy v krátkém období, podrobnější přehled je obsažen vždy ve Zpravodaji OS Stavba
ČR 2x ročně. Jedná se o další zákony a podzákonné předpisy v oblasti sociální a daňové. Výsledkem již výše uvedených a dalších právních
předpisů bude objektivně zhoršení kvality života většiny občanů ČR, permanentní zvyšování životních nákladů, zhoršení dostupnosti
zdravotní péče ( pozn: Ústava ČR obsahuje pojem zdravotní péče, nikoliv „služby“ – pojem
služby je obvykle za úhradu! ), atd.
Vládní koalice pokračuje v naplňování
hesla „Rozděluj a panuj!“ více než kdy předtím.
Pokračuje v trendu vytváření strachu pro občany: strach ze ztráty zaměstnání (údajná nezbytnost flexibility pracovního trhu), strach
o zdraví (nezbytnost připlácet si na zdravotní
péči či služby?), strach o zabezpečení na stáří
(nebude na důchody, každý se musí zajistit
sám). To jsou základní teoretické pilíře celého
procesu tzv. reforem, navíc stávající koalice
souběžně staví proti sobě různé sociální skupiny obyvatelstva: zaměstnavatelé – zaměst-

STAVEBNÍ BRNO ZRCADLEM KRIZE
Jako každoročně, i letos se konaly
v areálu brněnského výstaviště Stavební veletrhy, a to ve dnech 24. –
28. dubna, které tu vždy patří k nejvíce navštěvovaným akcím. Loni
navštívilo Stavební veletrhy 66 326
zájemců a letos se v Brně představilo 809 vystavovatelů z 19 zemí na
ploše 28 500 metrů čtverečních.
Loni byla zastavěná plocha o 300
metrů větší.
Letošní veletrhy věrně odrážely již několik let trvající krizi ve stavebnictví, zejména z trhu postupně mizí malé a střední
firmy. Z venkovních výstavních ploch letos
zmizely tzv. velké exponáty, jako např. lešení, transportéry, bagry, buldozery a jiné
zemní stroje. Na druhé straně se v Brně rozšířila nabídka služeb pro návštěvníky
zdarma, zejména v oblasti poradenství.
Na tiskové konferenci svolané SPS u příležitosti otevření veletrhů zdůraznil prezident Ing. Václav Matyáš, že česká vláda nadále řeší propad ekonomiky systémem radikálních škrtů veřejných investic do infrastruktury místo oživením investic. „Počátek roku 2012 navazuje na klesající trend
předchozích období a nenaznačuje žádnou
změnu k lepšímu. Veřejná zakázka je na
úrovni pouhých 63 % oproti počátku roku
2011, pozemní stavitelství má zakázky
o 17 % nižší, inženýrské stavitelství je na
46,2 %, z toho dopravní infrastruktura je
pouze na čtvrtině – 24,3 %. Letos nebyla zahájena žádná nová dopravní stavba, bytů
bylo zahájeno o čtvrtinu méně.
–ru-

BIPARTITNÍ DIALOG VE STAVEBNICTVÍ
I NADÁLE PROBÍHÁ
Jak jsme již naše čtenáře několikrát informovali, probíhá v rámci projektu „Posilování
bipartitního dialogu v odvětvích“ spolufinancovaného Evropským sociálním fondem
prostřednictvím
OPERAČNÍHO
PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST, mnoho aktivit sociálních partnerů. Po
zpracování dopadových studií na jednotlivá
témata proběhla výměna zkušeností se zahraničními partnery, na kterou navázala série workshopů. Celá aktivita vyvrcholí závě-

rečnými konferencemi. První taková konference proběhne dne 6. června 2012, a to na
téma Posílení kolektivního vyjednávání,
rozšiřování závaznosti KSVS a její dodržování v odvětví stavebnictví. Tuto konferenci bude pořádat Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR prostřednictvím Bipartitní platformy Stavebnictví I., jejímiž sociálními partnery jsou
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Odborový svaz Stavba ČR. Místem konání bude
sídlo Nadace ABF (Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství), Václavské náměstí
833/31, Praha 1.

Stánek poradenského centra SPS na stavebním veletrhu v Brně
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JARO LÁKÁ SPORTOVCE DO PŘÍRODY
Třebaže letošní jaro probíhalo poněkud neuspořádaně – dvacetistupňové
mrazy, dvacetistupňová vedra a dešťové přeháňky – přesto se nedal kalendář ignorovat a pořadatelé sportovních turnajů OS Stavba ČR začali
pomalu přesouvat chystané akce z vytápěných tělocvičen na hřiště a do
volné přírody.

Silový čtyřboj
Přebor ČR stavebních škol v silovém čtyřboji se uskutečnil 15. března na sportovním
zařízení Střední školy stavební v Teplicích.
Turnaje se zúčastnilo šest družstev a soupeřilo se v disciplinách: Tlak činky, Svis
vznesmo, Shyb na hrazdě a Trojskok. Do
hodnocení soutěžících družstev se započítávali tři nejlepší závodníci.
V soutěži družstev zvítězili chlapci ze
SPŠ Ústí n. L., druzí byli chlapci ze SŠ sta-

vební v Teplicích a třetí chlapci ze SŠT Zelený pruh v Praze 4. Ve svisu byl první Lukáš Vaněk z Ústí n. L., druhý Vojtěch Svárovský z Teplic a třetí Marek Bažant z Prahy 4.
V tlaku s činkou (75 % hmotnosti) první
Lukáš Vaněk z Ústí, druhý Marek Bažant
z Prahy 4 a třetí Vojtěch Svárovský z Teplic.
Ve shybech byl první Lukáš Vaněk z Ústí,
druhý Michal Krištof z Teplic a třetí Marek
Bažant z Prahy 4. Ve skoku byl první Lukáš
Vaněk z Ústí, druhý Michal Krištof z Teplic
a třetí Marek Bažant z Prahy 4.

Florbal

Přebor ČR stavebních škol ve florbalu se
konal 2. až 4. dubna ve sportovním areálu
Střední školy energetické a stavební v Chomutově. Družstvo tvořili čtyři hráči v poli,
jeden brankař a pět střídajících náhradníků. „Zlatou“ medaili si z Chomutova odvezla SPŠ stavební a OA Kadaň, „stříbr nou“
SŠ technická
Praha
4
a „bronzovou“
si SŠ energetická a stavební Chomutov nechala
doma. Nejlepším střelcem
byl vyhodnocen Lukáš Pudil z Mostu
a
nejlepším
brankařem
Josef
Štefl
z Prahy 4.
Vítězové turnaje v silovém čtyřboji v Teplicích

SPORTOVNÍ HRY OS STAVBA ČR
V RYBITVÍ VE DNECH 29. – 30. 6. 2012

AKTUALITY
Z ČMKOS
 Předseda školských odborů František Dobšík informoval na schůzi Rady ČMKOS dne 19. 3. 2012, že stanoviska odborového svazu budou šířit i mezi studenty
středních škol, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče ČR D. Žitníková
uvedla, že zdravotníci podpoří všechny
akce, jejichž cílem bude odstoupení Vlády
ČR.
 Rada ČMKOS na svém březnovém zasedání založila Koordinační výbor k časovému i programovému sladění všech odborových protivládních akcí.
 ČMKOS svolala zástupce Regionálních rad ČMKOS ke koordinaci regionálních mítinků předcházejících celostátní
pražské demonstraci dne 21. 4.
 Vedoucí odd. makroekonomických
analýz a prognóz ČMKOS Ing. Martin Fassmann vyložil vládní návrh „Příprava státního rozpočtu na léta 2013 a 2014“ a upozornil na drastické dopady na občany i ekonomiku ČR v případě jeho realizace.
 Místopředsedkyně ČMKOS R. Sokolová informovala členy Rady o návrhu obsahové a organizační přípravy 5. Sněmu
ČMKOS, který se uskuteční dne 22. května.
Řízením Sněmu byli pověřeni předseda OS
ECHO ČR Zdeněk Černý a předsedkyně OS
pracovníků knihoven D. Menšíková.
 Rada ČMKOS schválila na svém 29.
mimořádném zasedání dne 4. dubna doplňkový účelový členský příspěvek na úhradu
nákladů spojených s demonstrací dne 21.
dubna v částce 2,50 Kč na člena.
 Na 31. mimořádném zasedání Rady
ČMKOS dne 25. 4. byla vyhodnocena demonstrace z 21. dubna jako úspěšná a překvapivá z hlediska účasti jak OS, tak i dalších subjektů a občanské veřejnosti.
 V další části zasedání se hodnotila organizace demonstrace a zvažovalo se jak
event. svolání mimořádného Sněmu ČMKOS, tak i případné vyhlášení generální
stávky.

Každoročním vyvrcholením tělovýMgr. Drahoslav ČESÁK, SOŠ stavební, Sochovných aktivit odborového svazu kolovská 148, 533 54 Rybitví, M – 602 487 644,
jsou SPORTOVNÍ HRY V RYBITVÍ, tel. 466 680 339, e-mail: waglakca@seznam.cz.
které se uskuteční o posledním červnovém víkendu ve dnech 29. a 30. 6.
2012 ve sportovním areálu SOŠ a SOU
stavební v Rybitví u Pardubic. Spolupořadatelem her jsou kromě domácí
tělovýchovné jednoty též OS Stavba Platforma Stop vládě, která sdružuje 75 občanských iniciativ, sdružení a odboČR a Oborová zdravotní pojišťovna rových svazů v návaznosti na 120tisícovou protivládní demonstraci z 21. dubna
zaměstnanců bank, pojišťoven a sta- se rozhodla pokračovat v květnu a červnu ve svých protestních aktivitách:
vebnictví.

PROTESTNÍ AKCE POKRAČUJÍ

Soupeřit se bude v malé kopané, nohejbalu
trojic, bowlingu mužů i žen, v minigolfu mužů
a žen a ve stolním tenisu mužů a žen.
CENY – družstva obdrží poháry za 1. až 3.
místo ve všech sportech a všechna družstva
obdrží diplomy. V bowlingu, minigolfu a stolním tenise získají věcné ceny a diplomy jednotlivci na 1. až 3. místě.
PUTOVNÍ POHÁR PŘEDSEDY OS
STAVBA ČR – získá kolektiv za nejvyšší bodový zisk.
ÚHRADA – jízdné hradí vysílající organizace. Ostatní náklady hradí OS Stavba ČR.
VĚKOVÁ KATEGORIE - účastníci starší
19 let. Všichni startující jsou pojištěni proti
úrazu.
PŘIHLÁŠKY A INFORMACE - nejpozději do 10. 6. 2012. Kontakt na vedoucího her:

STAVEBNÍK -

 Ve středu 16. 5. vystoupil od 18 hod. v tzv.
permanentním stanu s tématem Penzijní reforma ekonom Jiří Šteg z iniciativy ProAlt společně s vedoucím právního odd. ČMKOS Vítem
Samkem.

dou seniorů ve spolupráci s Národní radou osob
se zdravotním postižením.
–u-

 Čtvrteční stan 17. 5. zajistilo Sdružení nájemníků a Národní rada osob se zdravotním postižením.
 Na úterý 22. května svolala platforma Stop
vládě protestní pochod od budovy DOS k Úřadu
vlády ČR. Poté následovaly akce „Okupujme
ministerstva!“ před budovami těch ministerstev, která připravují asociální a nekvalitní reformy v těch nejcitlivějších oblastech.
 Platforma Stop vládě rovněž podporuje
demonstraci „Za přežití seniorů“ dne 30. května
na Palachově náměstí od 13 hod. svolanou Ra-
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