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TRIPARTITA UKÁŽE PRAVÉ ZÁMĚRY VLÁDY
 V pondělí
24. září je se má
uskutečnit zasedání
Rady
hospodářské
a sociální dohody ČR (RHSD
nebo-li tripartity). Po několikaměsíční přestávce se ho má
zúčastnit i delegace vedoucích
činitelů odborů, tj. ČMKOS
Předseda OS Stavba ČR a ASO. Co je důvodem účasti
Stanislav Antoniv
odborů?
Hlavním důvodem je to, že tripartita by měla
projednávat návrh státního rozpočtu na rok
2013, a v této souvislosti nás naši sociální partneři, tj. zaměstnavatelé, požádali, abychom se
tak velmi důležitého jednání, které bude mít zásadní vliv na hospodářskou politiku ČR v příštím roce, zúčastnili. Na zasedání Rady ČMKOS
jsem názor, abychom se této tripartity zúčastnili, za OS Stavba ČR - podpořil. Proto odbory
na toto jednání jdou a čekají, jak se vláda postaví k našim připomínkám k návrhu státního
rozpočtu na rok 2013, který je pro nás v této podobě, jak jsme ho dostali, nepřijatelný.
Záleží tedy na tom, jaká bude na tomto jednání vlády, zaměstnavatelů a odborů panovat
atmosféra, zda vláda bude konečně reagovat na
naše názory a přijme návrhy odborů k ekonomickému, ale i společenskému vývoji ČR v příštím roce, anebo zase uslyšíme, že návrhy vlády
jsou to jediné a správné řešení. Mimochodem,
očekávám, že i zaměstnavatelé budou mít řadu
výhrad k návrhu státního rozpočtu. Vycházím
z toho, že tyto kritické názory k návrhu rozpočtu jsem slyšel již od představitelů Svazu

STAVEBNICTVÍ SE PROPADÁ DO
STÁLE HLUBŠÍ KRIZE

podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR. Ale jde
o to, jak se zaměstnavatelé nakonec zachovají,
zda rozhodně podpoří stanoviska odborů k současné ekonomické a vnitropolitické situaci, či
zda se nechají vládou opět uchlácholit.
 S čím odbory půjdou na jednání tripartity?
Samozřejmě, že s kritickými připomínkami
k návrhu státního rozpočtu, jak jej chce vláda
předložit do parlamentu. Chceme poukázat na
to, že příjmy v rozpočtu budou nižší, než je
vláda plánuje a to o 1 – 1,5 %, což může být výpadek cca 25 mld. Kč. A další kritiku soustředíme

na to, že navrhovaný státní rozpočet na příští
rok neobsahuje žádná prorůstová opatření,
která by rozhýbala českou ekonomiku. To se
přirozeně týká i stavebního průmyslu, kdy jsou
utlumovány finanční prostředky do rozvoje dopravní infrastruktury a na bytovou výstavbu.
Ale předložený návrh rozpočtu tomu vůbec nenasvědčuje.
 Na jednání chcete vystoupit i za stavební odbory. O čem chcete hovořit?
Mé vystoupení bude v duchu požadavků na-

(Pokračování na str. 2)

PŘEDSTAVITELÉ STAVAŘSKÝCH ODBORŮ V PRAZE
V letošním roce připadla hostitelská role skupiny zemí W 6, v níž jsou sdruženy
stavařské odborové svazy šesti zemí – České republiky, Maďarska, Německa,
Polska, Rakouska a Slovenska, na hlavní město České republiky – Prahu. Zasedání představitelů těchto odborových svazů se konalo ve dnech 11. a 12. září
a jeho cílem byla výměna zkušeností z činnosti odborů v jednotlivých zemích.
Stanislav Antoniv, předseda OS Stavba
ČR, vysvětlil, že české stavebnictví prožívá
velmi složitou situaci, kdy po boomu stavebnictví v roce 2008 nastala v roce 2009 stagnace a od
té doby dochází každý rok k jeho propadu, což
se odráží v propouštění zaměstnanců. Propad
zakázek vede v rámci kolektivního vyjednávání
k neochotě stavebních podnikatelů přidávat na
minimálních mzdových tarifech, takže jejich
zvýšení o 1,9 % pro rok 2012 je úspěšný kompromis. Dále hovořil o ekonomické a společenské
situaci ve státě a o vztahu odborů k vládě
a k jednáním tripartity.
Zbigniew Janowski, předseda polských
stavebních odborů, zdůraznil, že letos je v polském stavebnictví rovněž složitá situace. Řada
firem se dostává do druhotné platební neschopnosti, což se odráží i ve mzdách a dochází k propouštění zaměstnanců. O práci by mohlo přijít
letos až 150 000 zaměstnanců. Věnoval se postavení odborů v podnicích a ve společnosti.
Gyula Pallagi, předseda stavebních odborů

v Maďarsku, poukázal na velké problémy, které
jsou ve stavebnictví v Maďarsku od roku 2006.
Konstatoval, že stavební odbory nebudou požadovat růst mezd, aby byla ve firmách zachráněna pracovní místa. Zdůraznil, že jednání tripartity neplní roli, kterou by si odbory představovaly.
Dietmar Schafers, místopředseda stavebních odborů v Německu, konstatoval, že německý export poklesl. Pokud jde o stavebnictví, uvedl, že počet veřejných zakázek se snížil,
a proto hlavním sloupem německého stavebnictví se stává výstavba bytů a hospodářských
staveb. Podle něho je zapotřebí 70 % bytů energeticky sanovat. Dále se věnoval odborářské
činnosti a postavení odborů ve společnosti.
Josef Muchitsch, předseda rakouských
stavebních odborů, uvedl, že i u nich došlo
k omezení veřejných investic ve stavebnictví,
které se snížily o 30 %. Situaci se snaží řešit růz-

(Pokračování na str. 2)

Návrh státního rozpočtu ČR na
r. 2013 je jednoznačným výrazem
naprosté absence pozitivní hospodářské politiky současné vládní koalice a ve své podstatě je číselným
vyjádřením pokračující destrukce
ekonomiky státu jako celku. Uvádí
to ve stanovisko Předsednictva OS
Stavba ČR k vládnímu návrhu státního rozpočtu, které bylo přijato
předsednictvem 19. září v Praze.
Důsledkem předloženého návrhu rozpočtu bude pouze prohloubení krize jednotlivých odvětví národního hospodářství.
Pravidelná jednoroční setkání představitelů stavařských odborových svazů má vel-

(Pokračování na str. 3) ký význam i pro koordinaci jejich vystoupení v rámci evropských odborových orgánů

PŘEDSTAVITELÉ STAVAŘSKÝCH ODBORŮ V PRAZE
(Dokončení ze str. 1)

V diskusi odboráři hovořili o činnosti jejich
odborových svazů a zároveň a k politické a ekonomické situaci v EU a jednotlivých zemích.
Příští setkání v roce 2013 se uskuteční v Budapešti v Maďarsku.
(svo)

nými nabídkami na různé soukromé investice
a další možnost vidí jít cestou sanací bytů a staveb. Pokud jde o vztah odborů k vládě a zaměstnavatelů, považuje tripartita, že je na dobré
úrovni.
Dušan Barčík, předseda slovenského odborového svazu IOZ, hovořil
o potřebě změnit negativní
ustanovení
Zákoníku
práce, která nechala schválit předchozí pravicová
vláda, na což současná levicová vláda premiéra Roberta Fica slyší. Pokud jde
o stavebnictví, po tři roky
klesají tržby ve stavebnictví, dobíhají staré akce
a nové nezačínají. Hovořil
o situaci ve stavebních od- Představitelé stavařských odborových svazů šesti zemí
borech, o stavu členské zá- přistoupili k tradiční fotce, která skončí v archivu jako
potvrzení jejich účasti
kladny apod.

SETKÁNÍ ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ODBORÁŘŮ
Společensko-politická situace v ČR a na Slovensku, aktuální otázky činnosti
IOZ SR a OS Stavba ČR a otázky odborové činnosti – byly hlavním námětem
jednání regionálních koordinátorů obou svazů, které se uskutečnilo 21 a 22.
června v Donovalech na Slovensku.
Ján Kren, region Bratislava, se zaměřil na
Místopředsedkyně IOZ Marta Brodzianska
zhodnotila situaci na Slovensku po parlament- nové úlohy a podíl regionálních koordinátorů
ních volbách, které se konaly v březnu 2012. Zá- na jejich řešení a uskutečnění a představil
roveň se vyjádřila ke spolupráci odborů a sou- možné vize činnosti odborů v budoucnosti, zečasné levicové slovenské vlády, kdy odbory jména se zaměřením na změny v komunikaci
měly možnost předat své připomínky k vlád- s lidmi a orgány státní správy a podnikovými ornímu programu této slovenské vlády. Informo- gány.
Václav Vokáček, region Severovýchodní Čevala o přípravách 7. sjezdu Konfederace odborových zvāzov (KOZ), který se bude konat v lis- chy, hovořil o školení funkcionářů ZO OS
topadu 2012. Zhodnotila rovněž činnost IOZ Stavba ČR, zvláště s ohledem na jejich seznáa sdělila, že před nimi nastává období, kdy se svaz
bude muset připravit na svůj
II. sjezd IOZ, který by se měl
uskutečnit v prosinci 2013.
Místopředseda OS Stavba
ČR Milan Vomela zdůraznil,
že současná vláda úplně likviduje základy sociálního
státu. Odbory začaly proto
pracovat na materiálu, který
bude obsahovat všechny jejich připomínky k vládnutí
současné pravicové vlády
a současně i návrhy odborů,
jak řešit současnou vnitropolitickou a ekonomickou situaci v ČR. Informoval o řadě
protivládních akcí, které
zorganizovala ČMKOS. Dále Pravidelná jednoroční setkání českých a slovenských
hovořil o činnosti OS Stavba regionálních manažerů jsou vítanou akcí k vzájemné
ČR.
výměně zkušenosti
Jarmila Frölichová, region Košice, představila organizačně-kompe- mení se změnami v Zákoníku práce. Zaměřil se
tenční pořádek a strukturu IOZ platnou od i na otázky BOZP. Zároveň shrnul činnost regiodubna 2011. IOZ má 3 regionální koordinátory: nálních koordinátorů v oblasti kolektivního vyspecialistu právníka, metodika členské zá- jednávání.
Stanislav Augustin, region Jihozápadní Čekladny a analytika členské základny. Konstatovala, že v každém regionu působí regionální chy, představil obsah všech návrhů různých dorada KOZ SR, jejímiž členy jsou i koordinátoři kumentů, které jsou obsaženy na CD OS Stavba
ČR 2011, a které jsou výbornou metodickou poIOZ.
František Švaňa, regiony Nitra a Žilina, můckou pro funkcionáře základních organizací
představil úlohu regionálních koordinátorů, jež svazu.
František Faron, region Morava, informoje v souladu s programem IOZ a jeho hlavními
val, že v současné době regionální manažeři OS
úkoly na léta 2011 až 2013.
Stavba ČR nejsou členy regionálních rad ČMKOS.
Iveta PÝCHOVÁ,
2 - STAVEBNÍK
Milan VOMELA

TRIPARTITA UKÁŽE…
(Dokončení ze str. 1)
šeho odborového svazu, schválených na jednání předsednictva OS Stavba ČR, aby vláda věnovala potřebné finanční prostředky na rozvoj
dopravní infrastruktury a bytové výstavby.
Vláda tak porušuje vlastní programové prohlášení z roku 2010. V oblasti stavebnictví slibovala, že nesníží finanční prostředky do tohoto
resortu pod úroveň roku 2010. A jaký je výsledek? Tyto prostředky jsou každým rokem snižovány a plánovaná výše financi do stavebnictví na rok 2013 vůbec nepokryje potřeby tohoto
resortu!
 Nečasova vláda při svém nástupu
smetla ze stolu 37 bodů prorůstových opatření, na nichž se dohodla bývalá Fischerova vláda se zaměstnavateli a odbory. Jak
v tomto kontextu vidíte možnost přijetí jiných prorůstových opatření?
Nevím co vládě navrhnou odborníci
z NERVu, ale teď musím namítnout, že pokud
by mělo dojít k rozhýbání české ekonomiky již
v příštím roce, měl by návrh státního rozpočtu
na rok 2013 tato prorůstová opatření již obsahovat. Jak chtějí rozvíjet ekonomiku, když nedávají potřebné peníze do dopravní infrastruktury a bytové výstavby? Jak bude vypadat energetická koncepce na příští roky? Hovořit o prorůstových opatřeních a nepromítnout je do
státního rozpočtu, je jenom předstírání toho, že
chce vláda něco řešit.
 V souvislosti s opozicí šesti poslanců
ODS kolem daňových balíčků se může proces schvalování rozpočtu protáhnout do
podzimních měsíců. Co z toho může vzejít?
Z toho, co se při prvním hlasování o daňovém
balíčku událo v Poslanecké sněmovně, vyplývá, že tato vláda ztrácí svoji legitimitu.
Vládní koalice si dokázala zkomplikovat situaci
neuvěřitelným způsobem. Z publikovaných názorů těchto poslanců vyplývá, že reprezentují
neoliberální politiku prezidenta Václav Klause.
Nelíbí se jim zavedení daní pro bohaté i to, že
OSVČ budou více odvádět na daních a pojištění.
V rozpočtu chtějí ušetřit především na důchodcích, na nezaměstnaných a na sociálně potřebných. Kompromis mezi vládou a těmito poslanci může být pro občany nakonec mnohem
horší a pro odbory naprosto nepřijatelný.
Vláda původně počítala s tím, že počátkem
října předloží návrh státního rozpočtu do Poslanecké sněmovny a během listopadu jej nechá
ve sněmovně schválit. Balíček je ve sněmovně
znovu s tím, že jeho přijetí podmiňuje premiér
Nečas současně i vyslovením důvěry vládě.
Projde-li pozměněný balíček v Poslanecké sněmovně, půjde znovu do Senátu. Po odmítnutí
balíčku Senátem, což se dá předpokládat, budou muset vše opět řešit ve sněmovně. Ale přitom jim nabíhají věci, které si již prosadili dříve
a s nimiž v balíčku počítali. Mám na mysli např..
spuštění druhého pilíře důchodové reformy od
1. října t.r., kdy počítali s penězi z DPH. Hlavně
však nevyřeší problém, který jim vzniká, a to, že
ministr Kalousek požaduje, aby se deficit státního rozpočtu udržel v částce 100 mld. Kč.
Pokud by však nastala situace, že by daňový
balíček ve sněmovně shodou okolností neprošel, měl by premiér Nečas vyvodit svoji odpovědnost a z funkce premiéra odstoupit. Ale
v tom případě by u nás nastalo rozpočtové provizorium. Byly by vyhlášeny nové volby, po nich
by přišla nová vláda a zpracovala návrh státního rozpočtu na rok 2013. Za odbory mohu říci,
že i když rozpočtové provizorium nepřeje rozvoji ekonomiky, několikaměsíční provizorium
by možná bylo pro český stát lepší než další
vládnutí této politické garnitury.
Miroslav SVOBODA
(rozhovor s předsedou OS Stanislavem Antonivem se uskutečnil ještě před zasedáním
RHSD 24. 9. 2012)

ZMĚNY PRÁVNÍ ÚPRAVY PŘI POSKYTNUTÍ ODSTUPNÉHO
Novelizace zákoníku práce, provedená zákonem č. 365/2011 Sb., s účinností od hrada mzdy ve výši průměrného měsíčního
1. 1. 2012, přinesla i zásadní změny v poskytování odstupného při skončení pra- výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.
covního poměru, na což se zde zaměříme.
I.
Podle § 67 odst. 1, písm. a) až d) ZP (Zákoníku práce) přísluší zaměstnanci, u něhož
dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů
uvedených v § 52 písm. a) až c) – tzv. organizační důvody, nebo dohodou z týchž důvodů,
odstupné ve výši nejméně:
- jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok;
- dvojnásobku jeho průměrného výdělku
při trvání pracovního poměru alespoň 1 rok
a méně než 2 roky;
- trojnásobku jeho průměrného výdělku
při trvání pracovního poměru alespoň 2
roky;
- v případě rozvázání pracovního poměru
z organizačních důvodů v době, kdy se uplatňuje tzv. konto přesčasů, tj. postup podle § 86
odst. 4 ZP, přísluší odstupné zvýšené nejméně o trojnásobek jeho průměrného měsíčního výdělku.
Zůstává zachována dosavadní právní
úprava, podle které přísluší zaměstnanci,
u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru z důvodů podle § 52 písm. d) ZP nebo
dohodou z týchž důvodů odstupné ve výši
nejméně dvanáctinásobku jeho průměrného
výdělku.
II.
Pokud je v platné podnikové kolektivní
smlouvě (PKS) dosud sjednáno odstupné
vyšší i v základním minimálním nároku (trojnásobek průměrného výdělku podle právní
úpravy do 31. 12. 2011), platí i přes novou
právní úpravu to, co je sjednáno v PKS výhodněji pro zaměstnance, jestliže nedošlo
dodatkem ke změně. V této souvislosti je
vhodné připomenout, že podle čl. 22 bod C
KSVS (kolektivní smlouvy vyššího stupně)
na roky 2011- 2013 při rozvázání pracovního
poměru dohodou před uplynutím výpovědní

doby bude odstupné dále zvýšeno za každý
celý měsíc nevyčerpané výpovědní doby
o další jeden násobek průměrného výdělku.
Pro úplnost je třeba dodat, že v PKS lze sjednat různé x-násobky zvýšeného odstupného
pro určité skupiny zaměstnanců rozdílně
pouze podle rozlišujícího kritéria doby za-

JUDr. Lubomír Dlouhý
městnání u zaměstnavatele, toto nemá diskriminační charakter. Jiné hledisko, např.
věk, kategorie zaměstnanců, by bylo diskriminační.
Odstupné je splatné po skončení pracovního poměru v nejbližším výplatním termínu
určeném u zaměstnavatele pro výplatu
mzdy, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanec nedohodnou písemně na výplatě odstupného v den skončení pracovního poměru
nebo na pozdějším termínu výplaty.
Ke změně právní úpravy dochází rovněž
při okamžitém rozvázání pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 odst. 1, 2 ZP.
Nově v případě tohoto okamžitého zrušení
přísluší zaměstnanci od zaměstnavatele ná-

EKONOMIKA SOUČASNOSTI A STAVEBNICTVÍ
Napsat článek na téma Ekonomika současnosti a stavebnictví není vůbec jednoduché,
zvláště když se tento obor nachází v nejtěžších dobách své novodobé historie. Různé korupční aféry spojené s přidělením stavebních
zakázek vytvářejí negativní mediální obraz
o stavebnictví. Druhým důvodem je všudypřítomná hospodářská krize. Vláda „rozpočtové odpovědnosti“ škrtá ve výdajích a jedním
z obětních beránků je stavebnictví, zejména
investice do dopravní infrastruktury. Snižování rozpočtových prostředků na původně
plánované akce nemohou soukromé zakázky
nahradit. Z čísel vyplývá, že ve stavebnictví
přišlo o práci za poslední čtyři roky více jak
35 000 zaměstnanců a situace se nadále zhoršuje. Mezi 2. čtvrtletím roku 2010 a 2011,
tedy ve čtvrtletí, kdy se stavebnictví naplno
probouzí ze zimního spánku, byl totiž pokles
v počtu zaměstnanců téměř 14 tisíc a mezi
loňským a letošním 2. kvartálem, téměř
10 000.
Z údajů statistického úřadu vyplývá, že index stavební produkce za prvních sedm měsíců letošního roku poklesl o 5,5 %. Výraznější
podíl na tomto výsledku má inženýrské stavitelství. Podle ČSÚ klesají příjmy stavebních
firem, resp. hrubá přidaná hodnota, která se
ve druhém čtvrtletí letošního roku snížila

o více jak 10 %. Tento ukazatel klesá již šest
čtvrtletí po sobě. Patrná je i určitá stagnace
mzdového vývoje, kdy dokonce ve druhém
čtvrtletí letošního roku došlo k poklesu průměrné nominální mzdy o 0,9 % a dochází tak
i k výraznému propadu reálné mzdy. To vede
k velmi vážným obavám o budoucnost stavebnictví. Totální nečinnost naší vlády spojená
s arogancí a přehlížením sociálních partnerů
(a to včetně zaměstnavatelů) způsobuje větší
a větší propad v tomto oboru a hrozí nenávratnými škodami, kdy stavebnictví opouští
nejen zkušení zaměstnanci (řemeslníci), ale
vidinu perspektivy ztrácí i tzv. nastupující
generace.
Pokud nedojde v tomto směru k obratu v podobě přijetí prorůstových opatření, je osud
oboru velmi nejistý. Na závěr nelze nepřipomenout, že to byl a je především Odborový
svaz Stavba ČR, který na tuto situaci dlouhodobě upozorňuje, a ve spolupráci se svým sociálním partnerem (SPS v ČR) navrhoval
a i nadále navrhuje v rámci tzv. tripartity
výše zmíněná opatření na podporu růstu resortu. Zatím to však vypadá jako s pomyslným „házením hrachu na zeď“. Jak dlouho si
to ještě stavbaři nechají líbit?
Ing. Pavel ZÍTKO,
specialista KV OS Stavba ČR

Ve smyslu § 346 c ZP zaměstnanec nemůže
zaměstnavatele zprostit povinnosti poskytnout mu odstupné.
Zaměstnavatel samozřejmě může poskytnout zaměstnanci i jinou formu finančního
plnění (odměny apod.), i v jiných případech
skončení pracovního poměru, avšak jedná
se o právní režim odlišný od odstupného, je
to tudíž plnění nenárokové s jiným režimem
z hlediska daní a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
III.
V této souvislosti je nezbytné připomenout, že podle §44 a zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, v platném znění, uchazeči
o zaměstnání, kterému přísluší odstupné
z posledního zaměstnání, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby,
která odpovídá výši odstupného. Tato doba
se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku, kterým byla uchazeči stanovena výše odstupného. Z toho vyplývá, že nárok na podporu v nezaměstnanosti náleží po uplynutí příslušné doby měsíců podle zákonného odstupného, nikoliv
podle odstupného podle kolektivní smlouvy,
v níž je sjednáno odstupné vyšší. Podle § 44 b
tohoto zákona v případě, že uchazeči o zaměstnání, kterému vznikl nárok na podporu
v nezaměstnanosti, ale odstupné mu nebylo
vyplaceno v nejbližším výplatním stanoveném termínu, poskytne Úřad práce kompenzaci za dobu od zařazení do evidence uchazečů do doby, od níž mu již náleží výplata
podpory v nezaměstnanosti. Bližší podmínky zmíněné kompenzace jsou stanoveny
v § 44 b odst. 2 až 6 zákona o zaměstnanosti.
JUDr. Lubomír DLOUHÝ,
právník OS Stavba ČR

STAVEBNICTVÍ SE PROPADÁ…
(Dokončení ze str. 1)
Týká se to zejména stavebnictví, které se
propadá do stále hlubší krize, která se projevuje i ztrátou pracovních míst. Jenom pokles výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) mezi roky 2009 a 2010 o 7,7
mld. Kč přispěl k propuštění 5000 zaměstnanců a díky poklesu o 15,5 mld. Kč mezi
roky 2010 a 2011 to bylo 14 000 lidí, kteří přišli o práci v tomto oboru a obdobné číslo se
očekává i letos.
Odboráři požadují odmítnutí restriktivní
politiky vlády a přijetí účinných prorůstových opatření. Na základě vývoje situace
v ekonomice, a také i s ohledem na názory
dopravních expertů, např. Petra Moose z dopravní fakulty ČVUT, požaduje OS Stavba
ČR navýšit rozpočet SFDI na minimální hranici 70 mld. Kč pro rok 2013. Podle Moose je
pro zachování současného stavu infrastruktury včetně optimálního postupu výstavby
ročně pro SFDI potřeba 68 až 72 miliard korun. Udržení rozpočtu fondu v této výši je
potřeba do doby, dokud nebude hotová dálniční páteřní síť, to je dálnice D8 do Německa, D3 do Rakouska a D11 do Polska.
Odboráři dále požadují navýšit rozpočet
SFRB minimálně na 4 mld. Kč, což je minimální hranice pro udržitelný rozvoj bytového fondu.
(svo)
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DŮSLEDNĚ HÁJÍME ZÁJMY ZAMĚSTNANCŮ
V PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ OBLASTI
Globální ekonomická krize, která vypukla v USA v roce 2008, se projevila i v ČR
a zasáhla i české stavebnictví. Rok 2009 byl posledním rokem konjuktury
v tomto resortu a od roku 2010 pozorujeme jeho propad, který rok od roku narůstá. Propad českého stavebnictví není jen důsledkem globální ekonomická
krize, ale také nekoncepční ekonomické politiky vlády ČR, která místo podpory
hospodářského růstu ČR se zaměřila na úsporná opatření podlamující ekonomiku ČR.

Kritika postupu vlády a hledání vý- Českomoravské konfederace odborových
svazů (ČMKOS) včetně požadavku odborů
chodisek

mezi vládou, zaměstnavateli a odbory se od loňského léta dostal do velmi složité situace. Vláda
díky své převaze v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prosazovala reformy, které mají jednoznačný antisociální charakter a vedou k zásadnímu snížení životní úrovně většiny českých občanů.
Odbory předložily řadu nesouhlasných připomínek k návrhům vlády, či dokonce vlastních reformních návrhů, např. k důchodové reformě a představitelé vlády to vyslechli, ale nakonec se vláda rozhodla stejně podle svého
a v Parlamentu prosadila své návrhy zákonů.
Vláda mnohdy nevyslyšela ani kritické připomínky zaměstnavatelů. Kvůli postoji vlády
v dubnu t.r. odbory opustily plenární zasedání
tripartity, což platilo doposud. Ke změně po-

a společenských iniciativ, že jestliže vláda nezaOdborový svaz (OS) Stavba ČR začal od roku staví antisociální reformy a nepodpoří prorůs2010 poukazovat na nebezpečí, které z restrik- tová opatření v ekonomice, měla by odstoupit
tivní politiky vlády ČR plyne pro další rozvoj a měly by být vyhlášeny předčasné volby.
Bipartitní sociální dialog ve stavebnicstavebnictví, a na riziko negativního vývoje
v zaměstnanosti v tomto odvětví. Na prohlubu- tví
Jak OS Stavba ČR, tak i SPS v ČR, se zúčastjící se negativní situaci ve stavebnictví jsme samozřejmě záporně nereagovali jen my, ale
i
zaměstnavatelé.
Proto OS Stavba ČR
a Svaz podnikatelů ve
stavebnictví
(SPS)
v ČR uspořádaly 20.
září 2011 „Celostátní
aktiv stavbařů“, jehož
cílem bylo nalézt východiska a způsoby
řešení složité situace
v
tomto
resortu.
Smutná pro účastníky
aktivu byla neúčast
pozvaných hostí, a to
jak premiéra, tak i příslušných
ministrů,
kteří za sebe poslali
jen své náměstky bez
patřičných pravomocí
cokoliv rozhodnout
a něco doporučit. Výsledkem aktivu bylo
přijetí rezolucí směrem k vládě, aby konečně přijala konkrétní národohospodářská
opatření
k růstu ekonomiky
ČR.
Během
podzimu Členové našeho odborového svazu se zúčastnili mohutné demonstrace odborů a společenských inciativ,
2011 se situace dále která se uskutečnila 21. dubna 2012 na Václavském náměstí v Praze a jíž se zúčastnilo přes 100 000 lidí
zhoršovala. V Prohlášení II. Sněmu OS Stavba ze 7. prosince jsme ňují odvětvového sociálního (bipartitního) dia- stoje odborů došlo kvůli tomu, že jednání trikonstatovali, že stavebnictví se propadá do logu, jehož cílem je zvýšit adaptabilitu zaměst- partity 24. září se má projednávat vládní návrh
stále hlubší krize. Odmítli jsme nekoncepční nanců a zaměstnavatelů a konkurenceschop- státního rozpočtu na rok 2013. Uvidíme, jak se
politiku vlády, která vedla k úbytku stavebních nost podniků. Na téma prohlubování tohoto so- bude situace dále vyvíjet.
zakázek a k propouštění zaměstnanců. Vyzvali ciálního dialogu (se zaměřením na posílení kojsme vládu, nebude-li schopna učinit potřebné lektivního vyjednávání) se uskutečnila 6. Protestní akce odborů proti vládě
investiční kroky, aby odstoupila. Vláda na to ne- června t.r. konference, kterou uspořádali sporeagovala.
lečně oba sociální partneři. Představitelé staPodpořili jsme všechny protestní akce, na
vebních podnikatelů poukázali na další propad nichž se shodly na jaře odbory a společenské inPrůběžně sledujeme vývoj v rez- stavební výroby u nás, dále na neschopnost ciativy. Obrovský psychologický význam pro
vlády ČR nastavit prorůstová opatření v ekono- naše občany měla demonstrace na Václavském
ortu
mice a tím i ve stavebnictví. Jako zástupci od- náměstí v Praze, která se uskutečnila 21. dubna
Ve společném stanovisku SPS a OS Stavba borů jsme zdůraznili význam dialogu mezi za- 2012, kterou zorganizovaly odbory a společenČR z 9. ledna 2012 jsme vyjádřili velké znepoko- městnavateli a odbory v situaci, kdy v důsledku ské inciativy sdružené v platformě „Stop vládě!“
jení nad situací v resortu, zejména z hlediska složité ekonomické situace nabývá stále vět- a zúčastnilo se jí přes 100 000 občanů. Měla tři
neprůhlednosti veřejných zakázek. Upozornili šího významu otázka dalších jednání o zvyšo- základní cíle: zastavení asociálních vládních rejsme také, že kvůli nedostatku financí z národ- vání minimálních mzdových tarifů v rámci ko- forem, okamžitou demisi vlády a vyhlášení
ních zdrojů zůstávají nedočerpány peníze z ev- lektivního vyjednávání. Rovněž jsme ocenili, že předčasných voleb. Od listopadu 1989 to byla
ropských fondů.
7. března 2012 byl podepsán Dodatek č. 1 KSVS největší protestní akce proti režimu. Vláda však
Požadavek, aby vláda přijala prorůstová eko- s platností do 31. března 2013, jímž byly zvýšeny požadavky demonstrujících ignorovala a celou
nomická opatření jsme vyjádřili i na III. Sněmu minimální mzdové tarify ve stavebnictví o 1,9 %, akci v médiích bagatelizovala.
OS Stavba ČR, který se konal v květnu v Brně. což pokrývá inflaci za rok 2011.
Další akcí byl protestní pochod odborů a iniZároveň jsme podpořili všechny protestní akce
ciativ od sídla ČMKOS k sídlu vlády ČR, který
Vláda zablokovala sociální dialog! se uskutečnil 25. května 2012, a jehož se zúčast-
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Na druhé straně tripartitní sociální dialog

(Pokračování na str. 3)

DŮSLEDNĚ HÁJÍME ZÁJMY ZAMĚSTNANCŮ…
nilo přes 4000 lidí. Poté následovala 30. května první manifestace seniorů, kterou uspořádala Rada seniorů ČR a další organizace v platformě „Stop
vládě!“. Zúčastnilo se jí přes 5 tisíc osob. V prvních dnech
června následovaly i tzv. blokační demonstrace před nejdůležitějšími ministerstvy vlády
ČR.

Co čeká stavební odbory v nejbližší době?
Kromě naší účasti na akcích,
které svolá ČMKOS, naším
hlavním cílem zůstává poukazovat na neschopnost této
vlády vytvořit podmínky pro zastavení propadu ekonomiky
a pro její oživení v důsledku přijetí řady prorůstových ekonomických opatření. A právě na
toto téma hodlám za OS Stavba
ČR vystoupit na plenárním zasedání Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity)
a skutečné a závažné problémy,
které jsou ve stavebnictví,
vládě důrazně sdělit.
Stanislav ANTONIV,
předseda OS Stavba ČR

Vlajky OS Stavba ČR nesmí na těchto protestních akcích chybět. Je to vidět i z průběhu demonstrace odborů a společenských iniciativ, která se uskutečnila u pomníku sv. Václava na Václavském
náměstí v Praze v listopadu 2011

LETNÍ PRÁZDNINY A NAŠE DĚTI
Jedním z úkolů letních prázdnin, které jsou dětmi s blížícím se létem stále netrpělivěji očekávány, je odpočinek od školních lavic a povinností, s cílem nabytí
nových sil pro další školní rok. Na řešení problému našich zaměstnanců v této
otázce pamatuje i zaměstnanecký program HOCHTIEF CZ a. s., kdy je organizován 14ti denní pobyt dětí v letním táboře, organizovaném v krásném a čistém
prostředí Novohradských hor na jihu Čech.
Již sedmým rokem přivítaly Velké Skaliny ve
čtyřech bězích více jak 50 dětí našich zaměstnanců. Děti jsou ubytovány v chatkách a o jejich pobyt pečují na každém běhu týmy vedoucích se stálou zdravotní službou a vynikající

kuchyní. V průběhu celotáborových her děti
zažily mnohá dobrodružství při Cestě kolem
světa, budovaly městečko Na Divokém západě,
vyšetřovaly případy se Sherlockem Holmesem, či Kriminálkou Skaliny.

Shluk dětí na letním táboře naznačuje, že když se pro ně připraví výborný a obsažný
program, potom tyto tábory plní svůj účel při jejich výchově a vyžití

Odborová organizace naší společnosti byla
garantem průběhu druhého běhu, pro který
připravila táborovou hru „Na Divokém západě“. Jedním z cílů bylo ukázat dětem i odvrácenou stranu života amerických osadníků,
oproštěnou od filmových ideálů. Děti se naučily mnohému ze života kovbojů i indiánů. Stavěly indiánské stany, vybudovaly westernové
městečko a v něm mimo jiné Saloon, kde se naučily tancovat westernové tance, i Kasino, kde
si také zahrály o táborové peníze. Získávaly informace o chování k přírodě. Zároveň poznaly,
že vzájemnou spoluprací a přátelstvím lze dosáhnout kýženého cíle.
Vyzdvihl bych denní internetové zpravodajství z dění na táboře, jehož zpracování měla
naše odborová organizace na starosti, a které
umožnilo rodičům mít okamžité informace
o dění na táboře. Bylo založeno na krátkých
textech o denní činnosti, doplněných velkým
množstvím fotografií doplněných videosekvencemi. Letos poprvé byly díky novému internetovému připojení Velkých Skalinách rodiče
již v poledne o dopoledním dění. Tato služba
byla rodiči velmi sledována a ceněna. Zpravodajství lze sledovat na internetové stránce
www.zpravodajstvi.velkeskaliny.cz s tím, že
k nalezení je na této adrese rovněž i archiv
všech zpravodajství od doby, kdy děti do Velkých Skalin přijíždějí. Děti našich zaměstnanců pak při skončení každého běhu obdržely
CD fotoalbum se všemi pořízenými fotografiemi, doplněné textem o dění na táboře, a DVD
film z průběhu tábora.
Ohlédneme-li se za letošním dětským táborem, nelze než konstatovat, že jsme s pomocí
zaměstnaneckého programu HOCHTIEF CZ
a. s. schopni se o děti našich zaměstnanců a jejich prázdninové vyžití dobře postarat.
Petr JANOUŠEK
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AKTUALITY
Z ČMKOS

Význam regionálních konferencí je především ve vzájemné výměně informací a zkušeností z odborářské práce. Na snímku účastníci regionální konference v dubnu 2012
v Plzeňském kraji

TERMÍNY IV. REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ ZO/MO OS STAVBA ČR
Říjen:
16. 10. 2012
18. 10. 2012
17. 10. 2012
10. 10. 2012
11. 10. 2012
23. 10. 2012
24. 10, 2012
25. 10. 2012

Místo konání:
Praha, Střední Čechy
České Budějovice
Plzeň
Ústí nad Labem
Hradec Králové
Brno
Olomouc
Ostrava

úterý
čtvrtek
středa
středa
čtvrtek
úterý
středa
čtvrtek

9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.

VYHODNOCENÍ SPORTOVNÍCH PŘEBORŮ STAVEBNÍCH ŠKOL 2011/2012
Slavnostní vyhodnocení
sportovních přeborů stavebních škol za sezónu
2011/2012 se konalo v Praze,
v hotelu Olšanka 20. 6. 2012
za účasti místopředsedy OS
Stavba ČR, členů Sportovní
komise a pozvaných hostů,
zástupců vedení středních
škol.
Místopředseda
OS
Stavba ČR pan Ing. Milan
Vomela předal poháry Odborového svazu Stavba ČR
prvním třem nejlepším
družstvům
sportovních
přeborů
v
sezóně
2011/2012.

Sportovní přebory mají svůj význam pro poznání lidí z různých koutů republiky a pro jejich odreagování. Sálová
kopaná patří k oblíbeným sportům

Celkové výsledky sportovních přeborů
2011/2012:
1. SŠ Stavební Teplice
2. SŠE a S Chomutov

3. SOŠ a SOU Rybitví
4. SPŠ Ústí nad Labem
5. SŠ Tachov
6. SŠS a řemesel Stochov

-jv-

PŘEBORY STAVEBNÍCH ŠKOL V ČR V ROCE 2012/2013
Termíny konání (kalendářně):
 Přespolní běh – Litoměřice 17. - 18. 10. 2012
 Bowling – Ústí nad Labem 14. - 15. 11. 2012
 Šachy – Rybitví
21. - 22. 11. 2012
 Stolní tenis – Litoměřice
4. - 6. 12. 2012
 Sálová kopaná – Most
23. - 24. 1. 2013
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 Silový čtyřboj – Teplice
 Florbal – Chomutov
 Nohejbal – Otrokovice
 In line bruslení – Stochov
 Atletika – Tachov

13. - 14. 3. 2013
3. - 4. 4. 2013
24. - 25. 4. 2013
5. - 6. 6. 2013
12. -13. 6. 2013
-jv-


Na 36. zasedání Rady Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), která se uskutečnila 9. července 2012 v Praze, předseda OS KOVO
Josef Středula připomněl nezbytnost projednání
materiálu „Vize ČMKOS pro Českou republiku“ na
úrovni zaměstnavatelských svazů, Poslanecké sněmovny (rozpočtového výboru), Senátu ČR (hospodářského výboru), dále s organizacemi, s nimiž odbory dlouhodobě spolupracují, a s prezidentskými
kandidáty.

J. Středula dále informoval o dokumentu nadace F. Eberta týkajícího se spolupráce s hnutím
DUHA s tím, že po dopracování bude dokument rozeslán OS a bude součástí jednání další Rady ČMKOS. Zároveň informoval o vytvoření nové globální
odborové federace Industry ALL Global Union,
která bude zastupovat zájmy 50ti milionů zaměstnanců ve 230 zemích. Současně s tím došlo k rozpuštění dvou existujících globálních odborových federací - Mezinárodní federace kováků (IMF) a Mezinárodní federace zaměstnanců chemie, energie a hornictví (ICEM).

Na 37. zasedání rady ČMKOS, které se konalo
20. srpna 2012, předseda ČMKOS J. Zavadil informoval o jednání předsednictva tripartity, které bylo 26.
7. 2012. ČMKOS požadovala projednání návrhu státního rozpočtu na rok 2013 formou semináře. Premiér P. Nečas sdělil, že projednávání tohoto návrhu
se sociálními partnery proběhne na jednání pléna
tripartity (24. září). Zavadil dále informoval o bipartitním jednání se zaměstnavateli, na kterém se vzájemně informovali o svých postojích a dohodli další
společné setkání před zasedáním tripartity. Rada
ČMKOS souhlasila s účastí na plénu tripartity za splnění těchto podmínek: rozšířit počet účastníků na
jednání pléna tripartity; pořídit stenozáznam z jednání, který bude veřejně přístupný nebo umožnit
účast médií na jednání; stanovisko sociálních partnerů bude přílohou návrhu státního rozpočtu na rok
2013 předkládaného vládou do Poslanecké sněmovny P ČR.

ČMKOS na zasedání diskutovala o možných
variantách protestních akcí pro nadcházející období. M. Vondráčková, místopředsedkyně Českomoravského odborového svazu pracovníků školství
(ČMOS PŠ) informovala Radu o turné „Za obranu
českého školství“. Současně je požádala o podporu
této akce v rámci jejich OS. Tato akce se uskutečnil
a s tím, že první z nich se stal 3. září brífink před budovou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.

Předseda OS Kovo J. Středula navrhl, aby vedení ČMKOS předložilo na 38. jednání Rady ČMKOS
komplexní materiál, který bude obsahovat návrh
stanoviska ČMKOS k nadcházejícím volbám, včetně
návrhu doprovodných akcí (účast zástupců odborů
na připravovaných Otázkách Václava Moravce
v jednotlivých regionech, účast i zástupců odborů
na Regionálních kulatých stolech atd.).

Na 38. zasedání Rady ČMKOS místopředseda
V. Pícl předložil materiál nazvaný Cíle pro kolektivní
vyjednávání v roce 2013 na podnikové úrovni, který
se týká výše mezd, odvíjené od ekonomické situace
podniku, oblasti zaměstnanosti, slaďování profesního, soukromého a rodinného života, BOZP a doplňkového penzijního spoření. Rada ČMKOS dále
projednala materiál Vývoj míry inflace v ČR v roce
2012 a její prognózu na rok 2013, dále mezinárodní
otázky včetně činnosti ČMKOS v této oblasti a informaci o stavu členské základny OS sdružených
v ČMKOS. Věnovala se i přípravě 6. zasedání Sněmu
ČMKOS. Zabývala se i návrhem na svolání VI. Sjezdu
ČMKOS.
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