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JARO ODBORÁŘSKÝCH AKTIVIT
Největší protivládní demonstraci od roku 1989, za účasti víc jak 120 tisíc občanů nespokojených se současnou vládní politikou, zorganizovaly nejen odbory, ale i na dvacet občanských sdružení a iniciativ v sobotu 21. dubna tr. na
pražském Václavském náměstí. Vládní koalice však zůstala v klidu a odbyla celou demonstraci velkorysým prohlášením, že „odbory mají na protivládní demonstrace právo“, „avšak my pojedeme v plnění našeho Parlamentem schváleného programu“.
akce STOP VLÁDĚ. Nad hlavami demonstrujících
se vlnily transparenty kritizující současnou vládní
koalici a její protilidovou politiku rozpočtových
škrtů. Demonstranti v počtu zhruba čtyř tisíc účastníků zároveň provolávali hesla žádající odstoupení
současné koaliční vlády. Čelo průvodu dorazilo
před budovu Úřadu vlády ČR před 14. hodinou a poté
se na malé provizorní tribuně vystřídali před mikrofonem představitelé organizátorů průvodu. Představitelé odborů při tom poznamenali, že i když nepočítají s vyhlášením generální či dílčí stávky do
konce června, neznamená to, že budou nečinně přihlížet realizaci protilidové vládní politiky. Demonstranti v průběhu protestního pochodu již zvali
všechny aktivní i přihlížející účastníky, aby se zúčastnili připravované série blokád vybraných ministerstev. V průběhu protivládní demonstrace před
Strakovou akademii nikdo z představitelů Úřadu
vlády ČR mezi demonstranty nepřišel.

Odborné besedy s občany
Skupina demonstrantů za OS Stavba ČR byla
při pochodu od DOS k Úřadu vlády ČR dostatečně vidět i slyšet
Českomoravská konfederace odborových svazů,
zastupující desetitisíce členů, převážně v zaměstnaneckém poměru, však nemohla nečinně přihlížet
k záměru vlády likvidovat všechny sociální výdobytky, které si odbory za uplynulá desetiletí svými
aktivitami vybojovaly. Proto se odbory rozhodly,
posíleny solidaritou dvaceti občanských sdružení
a iniciativ, pokračovat i nadále v průběhu jarních
měsíců v nejrůznějších formách protestních akcí
nejen proti vládě, ale i proti politice jednotlivých
„zaangažovaných“ ministerstev, jako např. financí,
práce a sociálních věcí, školství, kultury, zdravotnictví aj.

Platforma STOP VLÁDĚ, která sdružuje na 60
občanských iniciativ, sdružení a odborových svazů,
se rozhodla uskutečnit v týdnu v druhé polovině
května další protestní akce, při kterých bylo možné
navštívit permanentní petiční a informační stan
v Praze na Andělu, kde byly k dispozici materiály
proti připravovaným vládním „reformám“. Každý
den se tu od 18. hodiny konaly veřejné besedy s odborníky:
V pondělí 14. května besedovala předsedkyně
OS zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková,
předseda LOK Martin Engel, předseda Národní rady
osob se zdravotním postižením Václav Krása a předseda Svazu pacientů Luboš Olejár.
V úterý 15. května bylo na programu školství,

kde besedoval s občany předseda školských odborů
František Dobšík a představitelé studentské iniciativy Za svobodné vysoké školy.
Ve středu 16. května o problematice penzijní
reformy besedoval ekonom Jiří Šteg z iniciativy ProAlt a vedoucí právního oddělení ČMKOS Vít Samek.
Ve čtvrtek 17. května patřil stan Sdružení nájemníků a Národní radě osob se zdravotním postižením.
V pátek 18. května patřila závěrečná beseda
problematice daňové reformy a příbuzným ekonomickým otázkám. Na ní vystoupila ekonomka Ilona
Švihlíková z Alternativy zdola a makroekonomický
expert ČMKOS Jaroslav Ungerman.

Blokády (okupace) klíčových ministerstev odpovědných za realizaci vládních
reforem
Před ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR se konala 29. května od 8.00 do 16.00
hod. na křižovatce ulic Karmelitská, Újezd a Harantova na Malé Straně.
Před ministerstvem zdravotnictví ČR se konala dne 4. června od 15.00 do 17.00 hod. na Palackého náměstí v Praze 2.
Před generálním ředitelstvím Úřadu práce
ČR – MPSV – se konala dne 6. června od 10.00 do
11.30 hod. na Karlově náměstí a od 12.00 do 14.00 Na
Poříčním právu v Praze 2.
Před ministerstvem financí ČR se protestní
akce konala 7. června v Letenské ulici od 14.00 do
17.00 hod. v Praze 1.
Historicky první protivládní demonstrace
důchodců, občanů sociálně slabých a zdravotně
postižených ve konala ve středu 30. května po
poledni na Palachově náměstí před Rudolfinem
pod ústředním heslem „Za přežití seniorů“ za
účasti víc jak dvou tisíc demonstrantů. Bezprostředním impulzem této ojedinělé demonstrace
byla skutečnost, že premiér Nečas odmítl jednat
s Radou seniorů o valorizaci penzí na roky 2013 až
2015 a naopak prosadil ve vládě stanovit výši valorizace penzí na úroveň jedné třetiny inflace a jedné
třetiny růstu reálných mezd.
Rudolf UNGER

Od Churchilla ke Strakovce
Rada ČMKOS se rozhodla „zorganizovat“ hned
po ukončení 5. zasedání Sněmu ČMKOS dne 22.
května protestní pochod odborářů a dalších nespokojených občanů od budovy Domu odborových
svazů na Náměstí W. Churchilla v Praze k sídlu
Úřady vlády ČR v malostranské Strakově akademii.
Ještě předtím se členové Sněmu ČMKOS na svém zasedání po vzrušené diskusi rozhodli, že do počátku
letních prázdnin žádnou radikální akci, jako např.
generální stávku, nevyhlásí.
Čelo protestního průvodu tvořili zdravotně postižení občané na invalidních vozíčcích a za nimi
s hlavním transparentem představitelé jak odborů,
tak i občanských sdružení a iniciativ zapojených do

Čelo protestního pochodu ke Strakově akademii 22. května v Seifertově ulici na Praze 3

ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU
Novelizace zákoníku práce, provedená zákonem č. 365/2011 Sb. , s účinností od pracovat pro nového zaměstnavatele, nemá ná1. 1. 2012 přinesla i některé zásadní změny v oblasti skončení pracovního poměru. rok na odstupné. Má-li dojít k přechodu práv a povin-

I.

Zejména se jedná o nový výpovědní důvod podle
§ 52 písm. h) ZP, podle kterého zaměstnavatel může
dát zaměstnanci výpověď, poruší-li zaměstnanec
zvlášť hrubým způsobem jinou povinnost zaměstnance stanovenou v § 301 a ZP. Podle tohoto
ustanovení jsou zaměstnanci povinni v době prvních
14 kalendářních dnů a v období od 1. 1. 2011 do 31. 12.
2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti dodržovat stanovený
režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud
jde o povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní
neschopnosti v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek podle zákona o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Místem pobytu je místo, které zaměstnanec sdělil ošetřujícímu lékaři při vzniku pracovní
neschopnosti, nebo místo, na které po oznámení lékaři změnil pobyt v době pracovní neschopnosti. Zaměstnavatel může kontrolovat, zda se ve výše uvedené době zaměstnanec zdržuje v místě pobytu, nemůže však kontrolovat, zda se zaměstnanec ve svém
bytě věnuje činnostem, které nejsou v souladu s léčebným režimem. Postup je upraven v § 192 odst. 5,
6 ZP. Posouzení každého případu porušení stanoveného režimu je nutno věnovat zvýšenou pozornost
a maximální míru objektivity, aby nedocházelo k šikanoznímu uplatnění tohoto výpovědního důvodu ze
strany zaměstnavatelů.
Pokud bude zcela jednoznačně ze strany zaměstnavatele prokázáno, že zaměstnanec porušil stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce,
má zaměstnavatel dvě možnosti. Lze přistoupit ke snížení nebo neposkytnutí náhrady mzdy, nebo dát výpověď podle § 52 písm. h) ZP. Oba právní postihy současně nejsou možné, jedná se o intenzitu porušení povinnosti zaměstnance s přihlédnutím ke všem okolnostem i s ohledem k osobě zaměstnance, a zaměstnavatel je v případě soudního řízení ve věci popření
výpovědního důvodu povinen prokázat, že existuje
výpovědní důvod. Co se rozumí pojmem „zvlášť hrubé
porušení povinností zaměstnance vyplývající z právních předpisů, vztahujících se k ním vykonávané
práci“, vyplývá ze stávající judikatury v souvislosti
s rozlišením pojmů méně závažné, závažné nebo

ŠKOLENÍ HOSPODÁŘŮ ZO
V květnu letošního roku proběhlo po jednotlivých regionech školení hospodářů a hospodářek ZO/MO OS Stavba ČR.
Začalo 21. května v Praze pro ZO Praha a střední Čechy, dne 22. 5. proběhlo v Plzni pro západní Čechy, dne
23. 5. v Českých Budějovicích pro jižní Čechy, dne 28. 5.
v Ústí nad Labem pro severní Čechy a nakonec 29. 5.
v Hradci Králové pro východní Čechy.
Na školení byli pozváni celkem 183 hospodáři ze základních organizací a zúčastnilo se jich ze 47 základních organizací celkem 59 osob. Školení se zúčastnili
i členové revizních komisí. Hlavním tématem školení
bylo jednoduché účetnictví: vedení peněžního deníku,
účetní závěrka s přílohami, zásady hospodaření a rozpočty.
Školení ZO OS STAVBA ČR pro regiony Moravy
budou probíhat ve dnech 24. až 26. září v Brně, Olomouci a v Ostravě. Pozvěte tedy nejen hospodáře
a hospodářky, ale i členy revizních komisí! Téma školení bude stejné - jednoduché účetnictví.
Věřím, že si absolventi školení odnesli do svých ZO
cenné informace, které upotřebí při výkonu svých nelehkých funkcí.
Vlasta EISENHAMMEROVÁ,
účetní OS Stavba ČR
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zvlášť hrubým způsobem. Pro uvedený výpovědní důvod platí, že podle § 57 odst.1 ZP může dát zaměstnavatel výpověď pro porušení této jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a ZP pouze do 1 měsíce
ode dne, kdy se o tomto důvodu k výpovědi dověděl,
resp. kdy se dověděl o výsledku šetření jiného orgánu
(subjektivní lhůta), nejpozději však do 1 roku ode dne,
kdy takový důvod k výpovědi vznikl (objektivní
lhůta).
Pro úplnost je třeba dodat, že na výpovědní důvod

ností, musí být zaměstnanec předem o této právní
skutečnosti informován (nejpozději 30 dnů - § 339 ZP),
a může se proto rozhodnout, zda setrvá v pracovním
poměru. V tomto případě výpovědi by samozřejmě
bylo nelogické, aby musela uplynout obvyklá výpovědní doba nejméně 2 měsíců podle § 51 odst.1 ZP.
Pokud k přechodu práv a povinností podle
§ 339 a násl. ZP již dojde, umožňuje novela ZP
v § 339a, aby zaměstnanec podal výpověď ve
lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních

§ PRÁVNÍK RADÍ ODBORÁŘŮM §
podle § 52 písm. h) ZP se nevztahuje zákaz výpovědi.
což výslovně stanoví § 54 písm. d) ZP (s výjimkou těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň čerpajících
mateřskou dovolenou, či zaměstnance čerpajícího
rodičovskou dovolenou).

II.

Další změnou v právní úpravě výpovědi z pracovního poměru je skutečnost, že podle nového § 51a ZP
byla–li dána výpověď ze strany zaměstnance
v souvislosti s přechodem práv a povinností
(§ 338 a násl. ZP), tj. změní osoba zaměstnavatele,
platí, že pracovní poměr končí nejpozději dnem, který
předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Zaměstnanec
v tom případě předem vyjádří svou vůli, že nechce

vztahů nebo uzavřel z týchž důvodů dohodu
o rozvázání pracovního poměru, a domáhal se
u soudu určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo z důvodu podstatného zhoršení pracovních podmínek v souvislosti s přechodem práv
a povinností. Jestliže soud určovací žalobě vyhoví,
má zaměstnanec právo na odstupné podle § 67
odst. 1 ZP.

III.

Jestliže dojde k okamžitému zrušení pracovního poměru zaměstnancem, podle § 56 odst. 2
ZP, přísluší zaměstnanci náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby. Pro účely náhrady mzdy se použije § 67
odst. 3 ZP, což je odkaz na průměrný měsíční výdělek.
Zpracoval JUDr. Lubomír DLOUHÝ

PLNĚNÍ DOHODY S ČBÚ PODEPSÁNO
Memorandum k plnění vzájemné dohody ze dne 15. října 2007 o spolupráci
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi Českým báňským úřadem a OS Stavba ČR za rok 2011 bylo podepsáno dne 30. května tr. v odborářském hotelu Olšanka. Podepsali je předseda ČBÚ ing. Ivo Pěgřímek a předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv.
Obě strany konstatovaly, že dohoda je plněna v plném rozsahu a úroveň spolupráce ve
všech bodech dohody se hodnotí jako velmi
dobrá. Zároveň obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné
spolupráci. Nedílnou součástí memoranda je
příloha s vyhodnocením plnění jednotlivých
bodů smlouvy.

Slavnostního podpisu se dále zúčastnili za
ČBÚ náměstek předsedy JUDr. Pavel Dvořák
a ředitel kanceláře úřadu ing. Antonín Taufer, CSc., za OS Stavba ČR svazový inspektor
bezpečnosti práce Zdeněk Švehla.
Po skončení oficiálního jednání následovala neformální beseda, ve které se obě
strany vzájemně informovaly o současné situaci i úkolech, před kterými jak ČBÚ, tak OS
Stavba ČR stojí.
Zdeněk ŠVEHLA,
svazový inspektor bezpečnosti práce

SDĚLENÍ REDAKČNÍ RADY
STAVEBNÍKA
Redakční rada časopisu Stavebník upozorňuje čtenáře, že tímto číslem je ukončeno vydávání časopisu v tištěné podobě a od čísla 5 (září
2012), bude vydáván pouze v elektronické podobě. Ke stažení a případnému rozšiřování je
k dispozici na http://stavba.cmkos.cz. Dále
Redakční rada oznamuje, že od 1. 7. 2012 dochází
ke změně redaktora. Rada děkuje dosavadnímu
dlouholetému redaktorovi PhDr. Rudolfu Ungerovi za kvalitní a odpovědnou práci pro časopis
Stavebník. Novým redaktorem byl jmenován
PhDr. Miroslav Svoboda, který je zároveň tiskovým mluvčím Odborového svazu Stavba ČR.

Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv
a předseda Českého báňského úřadu po
podepsání memoranda k plnění vzájemné
dohody o spolupráci v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci

SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICTVÍ
Prohlubování sociálního dialogu ve stavebnictví se zaměřením na posílení kolektivního vyjednávání – to byla ústřední myšlenka konference uskutečněné
6. června v Praze pod záštitou Konfederace zaměstnavatelských svazů v režii
Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR a OS Stavba ČR, v rámci Projektu
posilování bipartitního dialogu v odvětvích. Ten je financován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.
V úvodu prezident SPS Václav Matyáš poukázal na další propad stavebnictví a výroby stavebních hmot a zároveň zkritizoval vládu, že nedokázala nastavit prorůstová opatření ke zlepšení
stavu české ekonomiky a tím i stavebnictví. Konstatoval, že v poslední době vázne komunikace
mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a SPS.
Pokud jde o sociální dialog mezi stavebními podnikateli a odbory, hodnotí ho pozitivně, o čemž
svědčí i uzavření dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy
vyššího stupně v březnu t. r.
Místopředseda OS Stavba ČR Milan Vomela
zhodnotil současný stav kolektivního vyjednávání z pohledu stavebních odborů a zdůraznil význam bipartitního dialogu mezi zaměstnavateli
a odbory zvláště ve světle toho, že vláda omezuje
investice a tím činí situaci ve stavebnictví stále
složitější, což se přirozeně odráží i v diskusi
o zvyšování mezd ve stavebnictví mezi oběma sociálními partnery.

Zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí
Mgr. Pavel Knebl hovořil o změnách v zákoníku
práce a přípravě věcného záměru zákona o stávce
a výluce, zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Václav Knor se věnoval otázce potřeby stanovit prorůstová opatření v české ekonomice a také jednomu z nejdůležitějších projektů,
jímž je dostavba JE Temelín, zejména z hlediska
potřeby zapojit do ní přednostně české firmy.
Dr. Jan Zikeš, hlavní manažer projektu, poté
představil projekt Posilování bipartitního dialogu v odvětvích, na což navázali Jana Chobotská za SPS jako zástupce hlavního manažera
projektu a Josef Vach za OS Stavba ČR, kteří
představili Bipartitní platformu Stavebnictví I.
Prezentaci výsledků tohoto projektu zakončil
JUDr. Lubomír Dlouhý, specialista pro vedení
sociálního dialogu OS Stavba ČR, který poukázal na to, že vláda ve své praktické činnosti dělá
vše, aby sociální dialog mezi oběma sociálními

partnery, to je zaměstnavateli a odbory, co nejvíce ztížila.
Následně vystoupil JUDr. Pavel Novák, odborník SPS na pracovněprávní vztahy, který seznámil přítomné s nejdůležitějšími změnami
v zákoníku práce, jehož novela platí od 1. ledna
2012.
O mzdové problematice Kolektivní smlouvy
vyššího stupně hovořil Ing. Pavel Zítko, specialista pro komunikaci se zahraničními (evropskými) sociálními partnery OS Stavba ČR.
Závěr konference patřil diskusi, v níž se účastníci shodli na potřebě dalšího prohlubování sociálního dialogu s tím, že následující konference na
další téma projektu se bude konat na podzim tr.
-svo-

SETKÁNÍ KOMISÍ MLADÝCH
OS STAVBA ČR A IOZ
Na základě Dohody o spolupráci mezi OS
Stavba ČR a Integrovaným odborovým
zväzom SR (IOZ) se uskutečnilo ve dnech
7. a 8. června 2012 v pražském hotelu Olšanka společné setkání komisí mladých
obou OS.
Za českou stranu se akce zúčastnili St. Antoniv, T. Krejčí, I. Pýchová, M. Šostý a M. Kubíček.
Slovenskou stranu zastupovali D. Barčík, J.
Chrupka, K. Horinková, I. Heinz a L. Kloc.
Hlavními body jednání byly stručné informace
obou předsedů OS o jejich aktuální činnosti
a poté následovaly zprávy o činnosti obou komisí
mladých. T. Krejčí informoval o činnosti Rady
mladých ČMKOS i Komise mladých OS Stavba ČR
a slovenský předseda J. Chrupka rovněž zhodnotil práci komise mladých a informoval o přípravě
celoslovenského setkání mladých. Další členové
komisí dále diskutovali o současné situaci ve
svých základních organizacích. Příští setkání
komisí mladých obou odborových svazů se
uskuteční na Slovensku ve dnech 23. a 24. 5.
2013.
–ip-

ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ
V cíli protestního pochodu odborářů k Úřadu vlády ČR dne 22. května hovoří ke shromážděným
demonstrantům předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníková

V měsíci květnu se dle schváleného plánu
práce OS Stavba ČR na rok 2012 uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů VZO/
VMO v Hotelu Bezděz ve Starých Splavech.
Školení proběhlo již tradičně v tématických blocích, které byly zaměřeny k novým změnám zákonů
v pracovněprávní a sociální oblasti, hlavně ke změnám v zákoníku práce, zákonu o zaměstnanosti,
k sociálnímu dialogu, kolektivním smlouvám,
mzdové problematice a BOZP. Místopředseda OS
ing. Milan Vomela podal aktuální informace z oblasti dění v OS a ČMKOS.
Přednášky k pracovněprávní legislativě se ujal
svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý, který
se věnoval hlavně nejdůležitějším paragrafům zákoníku práce. Blok informací v oblasti BOZP přednesli inspektoři bezpečnosti práce Zdeněk
Švehla a Vojtěch Eliáš. Sociálního dialogu, kolektivních smluv a mezd v kolektivním vyjednávání
se ujal specialista OS Ing. Pavel Zítko.
Po každém ukončeném tématu probíhala živá
diskuse a posluchači zahrnuli lektory svými věcnými dotazy, na které dostali vyčerpávající odpovědi.
Josef VACH,
specialista OS

Historicky první protivládní demonstrace důchodců, sociálně slabých a zdravotně postižených
se konala v úterý 30. května odpoledne na Palachově náměstí před budovou Rudolfina
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LETNÍ SPORTOVNÍ HRY V RYBITVÍ
O posledním červnovém víkendu – ve dnech 29. a 30. června – se uskutečnily
pod patronací OS Stavba ČR a Odborové zdravotní pojišťovny v areálu Střední
odborné školy stavební a Středního odborného učiliště stavebního v Rybitví
u Pardubic tradiční Letní sportovní hry. V režii pořadatelské organizace tohoto
východočeského vzdělávacího zařízení se her zúčastnilo téměř sto sportovců
z 11 ZO OS Stavba ČR. A nyní konečné „medailové“ výsledky:
BOWLING – družstva ženy: 1. Dinaska
Svitavy, 2. Kovona Karviná, 3. Schiedel Teplice.
BOWLING – ženy: 1. Bartoňová Božena, Dinaska Svitavy, 2. Přibilíková Andrea, Dinaska
Svitavy, 3. Půčková Lenka, Schiedel Teplice.
BOWLING – družstva muži : 1. Provodínské písky, 2. Kovona Karviná „A“, 3. Dinaska
Svitavy „A“.
BOWLING - muži: 1. Brejška Petr, Provodínské písky, 2. Kuba František, Kámen Zbraslav, 3. Kučera Petr, CHKZ Chlumčany.
MALÁ KOPANÁ: 1. Dinaska Svitavy,
2. CHKZ Chlumčany, 3. Kovona Karviná.
Nejlepší brankář: Kočvara Jiří, Dinaska
Svitavy.
Nejlepší obránce: Janout Tomáš, CHKZ
Chlumčany.
Nejlepší útočník: Švihel Miroslav, Dinaska Svitavy.
NOHEJBAL: 1. SOŠ stavební Rybitví, 2. Dinaska Svitavy, 3. Kovona Karviná „A“.
Nejlepší hráč v poli: Čejka Miroslav, Dinaska Svitavy.

Nejlepší hráč na síti: Kocánek Václav,
SOŠ stavební Rybitví.
STOLNÍ TENIS – družstva ženy: l. Dinaska Svitavy, 2. Kovona Karviná, 3. Provodínské písky.
STOLNÍ TENIS – ženy: 1. Přibilíková Andrea, Dinaska Svitavy, 2. Paterová Ilona, Provodínské písky, 3. Svobodová Ivana, Kovona
Karviná.
STOLNÍ TENIS – družstva muži: 1. Provodínské písky, 2. Jakubčovice, 3. Dinaska
Svitavy.
STOLNÍ TENIS – muži: 1. Slabý Petr, Dinaska Svitavy, 2. Kuba František, Kámen
Zbraslav, 3. Kukuricáš Peter, Jakubčovice.
MINIGOLF – družstva muži: 1. Dinaska
Svitavy, 2. Schiedel Teplice, 3. Kámen Zbraslav.
MINIGOLF – muži: 1. Süssner Gustav,
Provodínské písky, 2. Kuba Vlastimil, Dinaska Svitavy, 3. Konopáč David, LIAS Vintířov
LSM.
MINIGOLF – družstva ženy: 1. Dinaska
Svitavy, 2. Kovona Karviná, 3. LIAS Vintířov
LSM.
MINIGOLF – ženy:
1. Zamazalová Iveta, Dinaska Svitavy, 2. Svobodová Ivana, Kovona Karviná, 3. Mrázková Jana,
Kovona Karviná.
POHÁR PŘEDSEDY
OS STAVBA ČR - absolutní vítěz:
1. DINASKA Svitavy
– 150 bodů, 2. KOVONA Karviná – 130
bodů, 3. Provodínské
písky – 98 bodů.
Mgr. Drahoslav ČESÁK,
ředitel soutěže

ATLETICKÉ MISTROVSTVÍ V BRNĚ

AKTUALITY
Z ČMKOS
 Na 33. zasedání Rady ČMKOS dne
14. května informoval předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil o obsahu jednání Předsednictva RHSD ČR ze dne 10. 5., na kterém zástupci delegace odborů sdělili své zásadní
požadavky k vládě – odložení důchodové reformy, přijetí prorůstových opatření, zastavení prací na návrhu zákona o stávce.
 Dále J. Zavadil informoval o schůzce
s představiteli ČSSD B. Sobotkou a Zd.
Škromachem, při níž se odbory mj. vyslovily kriticky k práci některých hejtmanů.
 Členové Rady ČMKOS vyslovili souhlas, aby nevyčerpané finanční prostředky
z doplňkového účelového členského příspěvku na demonstraci dne 21. dubna byly
použity na organizační zajištění protestního průvodu k Úřadu vlády ČR dne 22.
května.
 Rada doporučila Sněmu ČMKOS
schválit kompetenci Radě ČMKOS rozhodovat o různých formách protestů, včetně stávek.
 Rada ČMKOS vzala na vědomí zprávu
o činnosti Legislativní rady ČMKOS a Právního a sociálně ekonomického oddělení
ČMKOS za období květen 2011 – duben 2012.
 Místopředseda V. Pícl podal na 34. mimořádném zasedání Rady ČMKOS bližší informace o plánovaných blokádách na některých ministerstvech, které mají za cíl
medializovat požadavky odborů, zejména
zastavení vládních reforem.
 Předseda OS KOVO J. Středula informoval o vzniku Evropské federace průmyslových zaměstnanců (EIWF), kde došlo ke
sloučení chemiků, kováků a textiláků. Tato
federace slučuje více jak 8 mil. členů.
 Na tiskové konferenci dne 2. 7. představila ČMKOS své nejaktuálnější analýzy pod
názvem „Vize pro Českou republiku“ dokazující, že politika vládních škrtů, i bez dalšího
zvyšování rozpočtových dluhů, má reálnou
alternativu.

České atletické rekordy stavebních škol:

Z pověření sportovní komise OS Stavba ČR uskutečnila Střední škola polytechBěh na 100 m: Veleba Jan, SŠ polytechnická,
nická Jílová, Brno ve dnech 17. a 18. května 2012 na stadionu Moravské Slávie Jílová, Brno - 10,58 s.
Běh na 400 m: Hudec Marek, SŠ polytechMistrovství ČR stavebních škol v atletice. Akce se konala pod záštitou primánická, Jílová, Brno - 51,10 s.
tora statutárního města Brna Romana Onderky.
OS STAVBA ČR zastupoval při slavnostním
zahájení moravský regionální manažer Bc.
František Faron a přivítal sedm družstev stavebních škol, která se utkala o nejlepší umístění v běhu na 100 m, 400 m, 3000 m, ve skoku
vysokém, v hodu granátem, ve vrhu koulí 5 kg,
ve skoku dalekém a ve štafetě 800 m – 400 m –
200 m - 100 m.

Výsledky soutěže družstev:
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno - 167 bodů,
2. SPŠ stavební, Kudelova, Brno - 144 bodů a
3. SPŠ Tachov - 124 bodů.

Vítězové disciplín:
Běh na 100 m: LEVAI Martin, SŠ polytechnická, Jílová, Brno - 11,59,
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Běh na 400 m: KREJČÍK Jakub, SPŠ stavební, Kudelova, Brno - 53,41 s,
Běh na 3000 m: ŠPINDLER David, SPŠ Tachov - 9:14,20 min.
Skok vysoký: HÁJEK Lukáš, SŠ polytechnická, Jílová, Brno, 175 cm
Skok daleký: HÁJEK Lukáš, SŠ polytechnická, Jílová, Brno, 631 cm
Hod granátem: ZAJÍČEK Adam, SŠ polytechnická, Jílová, Brno, 78,50 m
Vrh koulí 5 kg: SANKOT Martin, SPŠ stavební Kudelova, Brno, 13,69 m
Štafeta 800 m – 400 m – 200 m – 100 m: SPŠ
Tachov, 3:36,70 min.
Poznámka:
České rekordy stavebních škol překonali
David ŠPINDLER v běhu na 3000 m a Adam
ZAJÍČEK v hodu granátem .

Běh na 3 000 m: Špindler David, SPŠ Tachov,
9:14,20 min.
Skok vysoký: Kačírek Štěpán, SPŠ Tachov,
186 cm
Skok daleký: Polák Vítězslav, SŠ polytechnická, Jílová, Brno - 692 cm
Vrh koulí 5 kg: Blahofský Milan, SŠ polytechnická, Jílová, Brno - 15,86 m
Hod granátem: Zajíček Adam, SŠ polytechnická, Jílová, Brno - 78,50 m
Štafeta 800 m – 400 m – 200 m – 100 m: SPŠ
polytechnická, Jílová, Brno - 3:21,32 min.
O pořadateli příštího ročníku se rozhodne
na schůzi sportovní komise OS STAVBA ČR.
Již dnes je však pravděpodobné, že za nejvhodnější místo bude vybrán Tachov pro své
skvělé zázemí lehkoatletických soutěží.
Mgr. Miroslav HOLOMEK,
ředitel MČR v atletice
SŠ polytechnická, Jílová, Brno
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