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VOLBY A ČAS PO NICH: VELKÉ ROZČAROVÁNÍ
O důležitosti mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se hovořilo na zasedáních Regionálních konferencí OS Stavba ČR,
volbami se zabývalo předchozí číslo Stavebníka, řada argumentů, proč nevolit
pravici, byla v materiálech ČMKOS. Od voleb jsme si slibovali, že vyřeší politickou a s ní spojenou hospodářskou krizi. Nestalo se tak. Volby a čas po nich
představují jedno velké rozčarování.
Sociolog Jan Keller je toho názoru, že předčasné volby politickou krizi spíše prohloubily
a její konec je v nedohlednu. Karty rozdali a složení Sněmovny určili voliči. S převahou pouhých tří hlasů vyhrála sociální demokracie, ale
její pokus o harakiri v přímém přenosu v podobě praní špinavého prádla, tuto stranu zašpinil tak, že její vyjednávací potenciál se ještě
dále snížil. Trumfy v rukou drží Andrej Babiš
a jeho ANO, přestože se Bohuslav Sobotka, pověřený prezidentem Milošem Zemanem sestavením vlády, tváří, že tomu tak není.
Proč vlastně volby dopadly tak, jak dopadly?
„Babiš měl na své straně média – Mladou frontu
Dnes, Hospodářské a Lidové noviny, ale také
Novu a další televizní kanály, zároveň měl velmi
dobrou kampaň. Ale hlavní vinu nese sociální
demokracie svou nejednotností a rozhádaností
už před volbami, natož po nich“, je přesvědčen
Stanislav Antoniv, předseda OS Stavba ČR. Zároveň upozornil, že Babiš se prozradil hned po
volbách, když řekl: „Zabránili jsme nástupu levice!“ Nakonec bude stejně muset s barvou ven.
Rozkročil se, všem slíbil všechno, a získával
hlasy levice i pravice. „Lidé byli naštvaní na poslední dvě pravicové vlády – ODS i TOP 09 jejich
asociální vládnutí spočítali. Ale lidé jsou naštvaní na všechny, včetně socialistů. ANO toho
perfektně využilo, Babiš reagoval na všeobecné
zhnusení lidí politikou a politiky, prohlásil, že
za těch 23 let jsou vinni všichni, a hodně lidí mu
uvěřilo“, je přesvědčen S. Antoniv.
Je s podivem, že při vyjednávání o složení
vlády a jejím programu je přehlížena ekonomická a sociální krize, o níž se nehovoří, ale ona

je tu v plné síle: dál se propouští, dál pokračuje
propad HDP, reálných mezd, platů a důchodů,
více než 600 tisíc nezaměstnaných nemá reálnou šanci najít si práci, milion českých občanů
živoří pod hranicí chudoby. Proto v požadavcích ČMKOS na budoucí vládu zní naléhavě:
„Ekonomika nepočká, až se vyřeší aktuální politická krize, až se politické reprezentace opět
začnou zabývat problémy, které trápí miliony
českých občanů. ČMKOS již několik let upozorňuje nejdříve na riziko blížící se krize a posléze
na její prohlubování a negativní důsledky. Již
několik let požadujeme na vládě aktivní proti-

krizová (prorůstová) opatření. Již několik let se
však naše úsilí míjí účinkem, přesto – či právě
proto – je nutné je znovu požadovat i na vládě
budoucí.“
Se svými deseti požadavky na budoucí vládu
přichází rovněž OS Stavba ČR společně se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Chce je
prosazovat na jednáních tripartity. Už také
proto, že ani letní měsíce, kdy je hlavní sezóna,
nepřinesly ve stavebnictví oživení. Je zarážející, že v posledních pěti letech se vláda nezabývala alarmujícím poklesem stavební výroby –
proti roku 2008 téměř o třicet procent! „Doufám, že budoucí nová vláda si konečně uvědomí
vážnost situace a zahájí dlouho slibované kroky
k zastavení poklesu a zlepšení stavu stavebnictví“, přeje si Václav Matyáš, prezident Svazu
podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
K tomu lze dodat jediné: uvidíme, ale velké
iluze si nedělejme.
(ha)

ČMKOS OCENILA VOLEBNÍ VÝSLEDEK J. ZAVADILA
Českomoravská konfederace odborových svazů vždy podporovala své představitele, pokud se rozhodli vstoupit do vyšší politiky. V roce 1995 je k tomu před prvními
senátními volbami přímo vyzval Václav Havel, který měl zájem, aby Senát byl svým
složením odrazem občanské společnosti. Tehdy na jeho výzvu reagovali Richard Falbr
a Milan Štěch, kteří byli ve volbách do Senátu úspěšní.
ČMKOS nyní v parlamentních volbách podpořila Jaroslava Zavadila, který jako nezávislý přijal nabídku vést kandidátku ČSSD v Praze.
ČMKOS blahopřeje Jaroslavu Zavadilovi ke zvolení a k solidnímu volebnímu výsledku v Praze, který je zároveň odpovědí na skepse některých politologů, že kandidatura odborového předáka v hlavním městě může skončit neslavně.
„Vyjednávání slušných podmínek zaměstnanců je mou celoživotní zkušeností, a to
chci zúročit v Parlamentu,“ řekl J. Zavadil, který v listopadu rezignoval na post předsedy ČMKOS.
ČMKOS, která svým členům doporučovala volit levicové strany, vnímá současnou
situaci v ČSSD jako nešťastnou vůči voličům a věří, že i J. Zavadil pomůže svou autoritou k rychlému vyřešení sporů v této straně.
(Z tiskové zprávy ČMKOS)

REGIONÁLNÍ KONFERENCE JEDNALY O AKTUÁLNÍCH OTÁZKÁCH
V říjnu podle plánu práce OS Stavba
ČR pro rok 2013 postupně proběhla
v Hradci Králové, Ústí nad Labem,
Brně, Olomouci, Ostravě, Praze, Plzni
a Českých Budějovicích VI. zasedání
Regionálních konferencí. Jejich jednotný program schválilo červnové
12. zasedání Předsednictva OS
Stavba ČR.
Stěžejními body regionálních konferencí
byly informace předsedy a místopředsedy OS
Stavba ČR. Předseda OS Stanislav Antoniv zevrubně hovořil o jednáních tripartity, o činnosti ČMKOS a Odborového svazu Stavba ČR.
Místopředseda OS Milan Vomela doplnil svou
písemnou zprávu o aktuální informace.
Dalším důležitým bodem jednání odborářů
byly informace zástupců v Regionálních ra-

ČMKOS. Regionální konference regionu Ostrava si zvolila členku Sněmu
OS Stavba ČR Marii Mikoškovou
místo Petra Barana, který na tuto
funkci rezignoval.
Na závěr těchto jednání účastníci
věcně diskutovali ke všem bodům regionální konference. Na dotazy odpovídali předseda OS Stanislav Antoniv
a místopředseda OS Milan Vomela. Vyzvednout je třeba vysokou účast na
jednání regionu Ostrava.
Příští VII. zasedání Regionálních
Regionální konference OS Stavba ČR prokazují
svou důležitost.
Foto: archiv konferencí Odborového svazu Stavba
ČR se uskuteční v dubnu příštího
roku. O jejich obsahu a termínech budách ČMKOS, regionálních manažerů OS
Stavba ČR a svazových inspektorů BOZP. Za- dete včas informování v našem časopisu a na
sedání pokračovala informacemi předsedy webu.
Josef Vach
OS Stanislava Antoniva o přípravě VI. sjezdu

KAM SMĚŘUJE A O CO USILUJE NEJVĚTŠÍ ODBOROVÁ CENTRÁLA
Na jednání 8. Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), rezignoval její předseda Jaroslav Zavadil na svoji
funkci a bude se plně věnovat povinnosti poslance. Vedením největší odborové centrály
v zemi, jež sdružuje 29 svazů, byl pověřen její
první místopředseda Václav Pícl. Centrálu
bude řídit do konce dubna, kdy bude na sjezdu
zvoleno nové vedení. Na předsednické křeslo
byl navržen Josef Středula, předseda nejsilnějšího odborového svazu v zemi OS KOVO, jehož
navrhl jeho svaz. Důležité sněmovní jednání
přijalo poměrně rozsáhlé a závažné usnesení,
z něhož je zřejmé, kam se bude ČMKOS ubírat
a především o co bude usilovat. Usnesení přinášíme v plném znění.

Jednání 8. Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů řídil Stanislav
Antoniv, předseda OS Stavba ČR.
Foto: Milan Vomela

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ SNĚMU ČMKOS
Sněm ČMKOS po projednání jednotlivých
bodů programu a zapracování námětů a připomínek vzešlých z diskuse přijímá následující Usnesení ze svého jednání dne 19. 11. 2013.
Sněm ČMKOS děkuje Jaroslavu Zavadilovi za přínos pro ČMKOS v období, kdy byl členem vedení ČMKOS.
Sněm ČMKOS blahopřeje Jaroslavu Zavadilovi ke zvolení poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, přeje pevné zdraví a věří,
že spolupráce s ČMKOS bude dále úspěšně pokračovat.
Sněm ČMKOS blahopřeje Janě Hnykové
ke zvolení poslankyní PS Parlamentu ČR, přeje
pevné zdraví a věří, že její práce v PS přinese
zkvalitnění nejen v oblasti zdravotnictví.
I. SCHVALUJE
1. Složení pracovních komisí 8. Sněmu
ČMKOS
2. Program jednání 8. Sněmu ČMKOS
3. Zprávu J. Zavadila, předsedy ČMKOS, pro 8.
Sněm ČMKOS
4. Zprávu o činnosti Rady ČMKOS mezi 7. – 8.
Sněmem ČMKOS a Zprávu o plnění usnesení 7. Sněmu ČMKOS, včetně revokace usnesení
7. Sněmu ČMKOS v kapitole V., které pádem
vlády Petra Nečase a následným vývojem
přestalo být aktuálním
5. Termín jednání 9. Sněmu ČMKOS na dny
11. – 12. 3. 2014
6. Prohlášení Sněmu ČMKOS vyzývající k záchraně nemocniční péče pro české občany,

které je nedílnou součástí Usnesení 8.
Sněmu ČMKOS (viz http://www.cmkos.cz)
7. Informace o propagačních a informačních
akcích souvisejících s VI. Sjezdem ČMKOS
II. ROZHODL
nevyužít své pravomoci dané ustanovením čl. 21,
odst. 1, písm. t) Statutu ČMKOS zvolit na období
od 22. 11. 2013 do konání VI. Sjezdu ČMKOS nového předsedu ČMKOS, tj. do zvolení předsedy
ČMKOS VI. Sjezdem ČMKOS.
III. POVĚŘUJE
v období od 23. 11. 2013 do konání VI. Sjezdu
ČMKOS výkonem pravomocí předsedy ČMKOS
dosavadního 1. místopředsedu ČMKOS Mgr.
Václava Pícla
IV. BERE NA VĚDOMÍ
1. Abdikaci Jaroslava Zavadila na funkci předsedy ČMKOS k 22. 11. 2013
2. Zprávu o průběhu kolektivního vyjednávání
na vyšším stupni a na podnikové úrovni
v roce 2013
3. Vývoj míry inflace v roce 2013 a její prognózu na rok 2014
4. Informace o aktuální situaci na trhu práce
5. Zprávu Revizní komise ČMKOS
6. 2. návrh změn Statutu ČMKOS
7. Program ČMKOS na léta 2014 – 2018
8. Stav členské základny OS sdružených
v ČMKOS k 30. 6. 2013
9. Informaci o nově přijatých členech a nově
založených ZO
10. Počet hlasů OS sdružených v ČMKOS v Radě
ČMKOS pro rok 2014

11. Počet členů Sněmu ČMKOS pro rok 2014
12. Přehled počtu členů OS podle regionů v působnosti RROS ČMKOS k 30. 6. 2013
V. DOPORUČUJE
OS a ZO (MO) OS
1. Prosazovat cíle pro kolektivní vyjednávání
na rok 2014
2. Využívat informace obsažené v materiálu:
„Informace o aktuální situaci na trhu práce“
a prosazovat záměry v této oblasti
VI. UKLÁDÁ
Radě ČMKOS dopracovat „Návrh Statutu
ČMKOS“ dle připomínek uplatněných jednotlivými členskými odborovými svazy do 13. 12.
2013 a předložit jej na jednání 9. Sněmu ČMKOS
Vedení ČMKOS předložit „Program ČMKOS na
léta 2014 – 2018“ na jednání VI. Sjezdu ČMKOS
Sněm ČMKOS vyjadřuje vážné znepokojení nad kroky, které vedou ke snižování kupní
síly obyvatelstva, zejména prostřednictvím nesmyslného zvyšování DPH v uplynulém období,
dlouhodobým poklesem reálných mezd a platů,
vzhledem k očekávanému zvýšení odvodu na
zdravotní pojištění zaměstnanců o dva procentní
body od 1. 1. 2015 a v neposlední řadě rozhodnutím Bankovní rady České národní banky o měnovém opatření vedoucím k devalvaci české koruny.
Z těchto důvodů ČMKOS požaduje takové
navýšení mezd a platů pro rok 2014, které
bude eliminovat předpokládanou výši inflace a dále zabezpečí nárůst reálných mezd
a platů minimálně o jedno procento.

PŘEDSEDNICTVO OS STAVBA ČR: O SOUČASNÉ SITUACI A ZÁMĚRECH
Čtrnácté zasedání Předsednictva OS Stavba ČR (13. 11.) mělo shodou okolností na programu stejný počet projednávaných témat. Kromě aktuálních povolebních informací se zabývalo detailní přípravou prosincového VI. Sněmu OS
Stavba ČR, plánem práce OS na příští rok a schválilo delegáty a náhradníky na
VI. Sjezd ČMKOS, který se uskuteční v roce 2014.
Po pravidelné kontrole protokolu z minulého zasedání Předsednictva OS Stavba ČR (viz
i Stavebník č. 5) informoval Stanislav Antoniv,
předseda OS Stavba ČR, o povolební politické
situaci. Uvedl, že v novém složení Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a při obtížně odhadnutelném složení budoucí vlády, a tedy i jejího
programového prohlášení, by bylo lehkomyslné se domnívat, že požadavky odborů na budoucí vládu budou akceptovány. „Je potřeba si
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pohlídat, aby kompromisy plynoucí ze složení
vládní koalice nebyly proti zájmům zaměstnanců, stejně tak je třeba prosazovat společně
se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR
prorůstová opatření v ekonomice, aby byl konečně zastaven ničím neodůvodněný a alarmující propad ve stavebnictví. Ale teprve schválení státního rozpočtu na rok 2014 ukáže, kam
se bude hospodářství a vůbec naše země ubírat,“ připomněl Stanislav Antoniv. Dále informoval o stanovisku výkonného výboru Odborového svazu UNIOS, který rozhodl o ukončení
dalšího jednání o slučování s OS Stavba ČR.
Sdělil také, že vláda Jiřího Rusnoka v demisi

projednala a schválila návrh na jeho jmenování
do funkce člena výboru Státního fondu pro rozvoj bydlení s účinností od 17. října 2013.
Předsednictvo OS Stavba ČR projednalo
a vzalo na vědomí početní stav členů a základních organizací a schválilo návrh pro Sněm OS,
aby byl VII. sjezd OS Stavba ČR svolán na 6. a 7.
února 2015 do Prahy. K tomu byla schválena komise ve složení S. Antoniv (předseda), J. Vomela (místopředseda), J. Vach (tajemník) a členové P. Janoušek, P. Meyer, V. Ptáček, M. Strnad, M. Fišer, T. Krejčí, L. Dlouhý a P. Zítko. Klíč
k volbě delegátů: jeden delegát na každých
130 členů OS ze stavu členské základny k 30. 6.
2014.
Předsednictvo dále doporučilo Sněmu OS
schválit rozpočet na rok 2014 podle jednotlivých středisek včetně důvodové zprávy a informace o přepokládaném stavu majetku OS
Stavba ČR k 31. 12. 2013.
(ha)

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POSTAVENÍ, PRÁV A POVINNOSTÍ
ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ OD 1. LEDNA 2014
Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., nabývá účinnosti ke dni 1. 1.
2014, neboť se nepodařilo přesvědčit politickou reprezentaci našeho státu
o potřebě přijetí změny tohoto zákona, jejímž předmětem by bylo odložení
účinnosti tohoto kodexu alespoň o jeden rok. Nový občanský zákoník přináší
zásadní rekodifikaci soukromého práva, obsahuje 3081 paragrafů a zrušuje
238 právních předpisů.
V souvislosti s přijetím nového občanského
zákoníku (dále jen NOZ) bylo nezbytné změnit
desítky zákonů a následně ostatních právních
předpisů. Změny se týkají i postavení odborových organizací, protože mimo jiné se zrušuje
i zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. K právní úpravě postavení odborových
organizací od 1. 1. 2014 bude vydána Metodika
ČMKOS, která obsahuje podrobnější analýzu
právního postavení, práv a povinností odborových organizací na základě NOZ a zákona
č.304/2013 Sb., o veřejných rejstřících
právnických a fyzických osob.
Cílem tohoto článku je podat informaci alespoň o podstatě změn v právním
postavení odborových organizací k 1. 1.
2014 a základní argumentaci ve věci specifického postavení odborových organizací
jako právnických osob svého druhu. Oproti
současnému stavu totiž nová právní úprava odděluje odborové organizace od ostatních občanských sdružení, která se od 1. 1. 2014 stávají
spolky, a na něž se vztahuje nové spolkové
a rejstříkové právo bez jakýchkoliv omezení.
Podle § 3025 NOZ se ustanovení nového
občanského zákoníku o právnických osobách a spolku na odborové organizace použijí přiměřeně jen v rozsahu, v jakém to
neodporuje jejich povaze zástupců zaměstnanců podle mezinárodních smluv,
kterými je ČR vázána, a které upravují
svobodu sdružování a ochranu práva svobodně se sdružovat. Toto je ustanovení zásadního významu, od něhož se odvíjí další
právní úprava postavení odborových organizací v NOZ a v zákoně o veřejných rejstřících.
Základním mezinárodně právním dokumentem je Úmluva č. 87 z roku 1948, vyhlášená
pod č.489/1990 Sbírky zákonů. Podle § 3046

NOZ se odborové organizace a jejich organizační jednotky, evidované podle zákona č.
83/1990 Sb., považují za odborové organizace podle nového občanského zákoníku.
Nová právní úprava tak přiznává odborovým organizacím postavení svého druhu
(sui generis), odpovídající jejich specifické
povaze zástupců zaměstnanců, vymezené
v mezinárodních smlouvách. Proto se na odborové organizace nevztahují ustanovení § 216
a násl. NOZ.
Problematika vzniku, změny údajů, vlastní

§ PRÁVNÍK RADÍ §
činnosti a vztahů, práv a povinností členů,
vnitřní organizační struktury, jakož i zániku
odborových organizací, bude i nadále upravena výlučně stanovami. Velmi důležité je
ustanovení § 121 zákona č. 403/2013 Sb.,
podle kterého odborové organizace a pobočné odborové organizace vznikají dnem
následujícím po dni, v němž bylo doručeno
rejstříkovému soudu oznámení o založení
této právnické osoby. Rejstříkový soud
provede zápis do 5 pracovních dnů. Odstavec třetí uvádí výčet ustanovení, která se
na odborové organizace nevztahují. Tento
výčet však není úplný a plně nerespektuje
jejich specifické postavení podle § 3025
NOZ. Bude proto nezbytné přiměřeným způsobem aplikovat toto ustanovení i na příslušná
ustanovení zákona č.403/2013 Sb.
Podle § 125 zákona č. 403/2013 Sb., se dosavadní evidence odborových organizací vedená
Ministerstvem vnitra ČR (MV ČR) považuje za
spolkový rejstřík podle tohoto zákona a MV ČR

předá příslušným rejstříkovým soudům spisy
a elektronickou evidenci s příslušnými údaji.
Pro odborové organizace (tj. OS Stavba
ČR a jeho organizační jednotky s právní
subjektivitou), evidované k 31. 12. 2013
u MV ČR, (tj. existující k 1. 1. 2014), nevzniká tudíž žádná oznamovací povinnost
směrem k rejstříkovému soudu. Pokud se
týká vzniku, změn a zániku odborové organizace, budou tyto skutečnosti od 1. 1. 2014 jako
dosud oznamovány písemným sdělením příslušného regionálního manažera OS Stavba ČR
adresovaným rejstříkovému soudu podle sídla
OS, který vede i evidenci všech pobočných odborových organizací, kterými jsou v případě
našeho OS podle stanov organizační jednotky
s právní subjektivitou (ZO, MO, případně
KOO). Z hlediska vnitřního vztahu v rámci
OS Stavba ČR se z tohoto hlediska nic nemění na dosavadním oznamovacím
systému.
V částce 124 Sbírky zákonů ČR je uveřejněna vyhláška č. 323/2013 Sb.,
o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz
údajů do veřejného rejstříku, která v § 2
„předmět úpravy“ neuvádí odborovou či
pobočnou odborovou organizaci. Pro úplnost je třeba dodat, že se mohou v praxi vyskytnout případy, že z důvodu nesprávné aplikace
nové právní úpravy ze strany některých orgánů
státní správy budou od odborové organizace
vyžadovány různé doklady jako podmínka zapsání nových nebo změněných údajů v rozsahu, který právní úprava od 1. 1. 2014 požaduje od spolků. Pro takové požadavky však
chybí právní důvod. Rozhodující právní argument pro odmítnutí ztotožňování odborových organizací se spolky spočívá v tom,
jak je výše uvedeno, že na odborové organizace se nevztahuje právní úprava spolků
v NOZ - viz §§ 3025, 3045, 3046, a § 121 zákona č. 403/2013 Sb., v plném rozsahu, nýbrž pouze přiměřeně.
Stránku připravil
JUDr. LUBOMÍR DLOUHÝ

POSTAVENÍ ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNANCŮ V DOZORČÍCH RADÁCH AKCIOVÝCH SPOLEČNOSTÍ
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, nabývá účinnosti dnem 1. 1.
2014 a je součástí rozsáhlé a zásadní rekodifikace soukromého práva. Souvisí
s celkově novou koncepcí celé právní úpravy, přičemž dochází mimo jiné současně ke zrušení dosavadního obchodního zákoníku. Nová právní úprava tak
sjednocuje stávající rozdílnou úpravu občanskoprávních a obchodněprávních
vztahů obsaženou ve dvou zákonech do jednotné úpravy vztahů občanskoprávních, upravených občanským zákoníkem, a po stránce institucionální
tj. právní úpravu postavení právnických osob obchodních korporací, obsahuje
právě tento nový zákon č.90/2012 Sb. Jedna ze zásadních změn se týká také
postavení zástupců zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností.
Na základě nové právní úpravy, obsažené v § 448 zákona č. 90/2012 Sb., dochází k vypuštění úpravy povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčích
radách akciových společností. Zmíněné ustanovení mimo jiné stanoví, že
„neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí
rada 3 členy.“
Je třeba zdůraznit, že funkční období stávajících zástupců zaměstnanců v dozorčích radách nekončí automaticky dnem
31. 12. 2013, nýbrž uplynutím doby, na
kterou byli zvoleni. Tato skutečnost
zcela jednoznačně vyplývá z § 778 tohoto
zákona, který uvádí, že „podle dosavad-

ních právních předpisů se až do svého
skončení posuzují všechny lhůty a doby,
které začaly běžet před dnem nabytí

a.s., protože budou existovat dva systémy.
V monistickém sytému bude statutární ředitel a správní rada, v dualistickém bude představenstvo a dozorčí rada. Zákon nezakazuje,
aby do dozorčí nebo správní rady nemohli být
zvoleni jako členové zástupci zaměstnanců.
Celá právní úprava je totiž založena na známé
zásadě „co není zakázáno, je dovoleno“, lze
proto vyvinout tlak na zaměstnavatele a v kolektivní smlouvě sjednat závazek zaměstnavatele navrhnout valné hromadě,
aby tato do stanov akciové společnosti
i podle nové právní úpravy zakotvila zachování zástupců zaměstnanců v dozorčí
radě (či správní radě). Jedná se však
o dobrou vůli ze strany zaměstnavatele,
zda na tento návrh přistoupí a ve stanovách upraví účast zástupců zaměstnanců v dozorčí radě. Zákon připouští,
že dozorčí či správní rada bude i jednočlenná,
v tom případě je účast zástupců zaměstnanců
znemožněna.

NOVĚ OD 1. 1. 2014
účinnosti tohoto zákona.“ Není proto
možné dovozovat pro zástupce zaměstnanců
ukončení v dozorčí radě před uplynutím
doby, na kterou byli zvoleni, přičemž tato
doba uplyne každému členovi dozorčí rady
samostatně.
Poté bude záležet na zvolené formě řízení
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PŘEJEME VÁM MNOHO ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ A POHODY
Vážení čtenáři,
jednotlivá čísla Stavebníka zachycují život našeho Odborového
svazu Stavba ČR v souhrnu i mnoha detailech, a tvoří tak kroniku odborového života s úspěchy i prohrami. Myslíme, že zobrazují náš život
a naše usilování o důstojné podmínky pro zaměstnance, a to stejně nezkresleně, jako situaci ve stavebnictví. V roce 2008 tvořil tento obor 12
procent HDP, dnes stěží sedm procent, přičemž propad výroby pokračuje, firmy bankrotují, lidé přicházejí o práci. V jednom blogu jsme
četli, že stavebnictví pochoduje před soutěskou smrti. Takový je výsledek vládnutí dvou posledních pravicových vlád.
Pro vás to, vážení čtenáři, není nic nového, protože s konkrétní podobou krize se setkáváte na pracovištích, hovořili jste o ní na Regionálních konferencích našeho odborového svazu. Tyto konference se konají dvakrát ročně, a podle jejich průběhu a ohlasů se osvědčily. Je jen
škoda, že na nich není větší účast.
Vědomě nepřipomínáme, čím se zabývala jednotlivá čísla Stavebníka – stačí přece přejít na webové stránky našeho svazu. Za potřebné

však považujeme zastavit se u dvou stěžejních událostí: u projednávání
kolektivní smlouvy vyššího stupně na začátku roku a u nedávných mimořádných voleb do Poslanecké sněmovny. Oběma událostem jsme
věnovali hodně času, úsilí a prostoru i na našich stránkách, ale výsledek je rozdílný. Růst minimálních mzdových tarifů o 1,7 procenta považujeme, s ohledem na kritickou situaci ve stavebnictví, za velmi rozumný kompromis, kdežto výsledek předčasných voleb lze brát jako
šokující prohru levicových stran a lidí práce. V duchu se ptáme, koho
a zda vůbec volily čtyři miliony zaměstnanců. Pro nás odboráře a stavbaře z toho vyplývá stejný závěr, s nímž jsme začínali letošní rok: Nesmíme se dát a bát, bojujme! Tak zněl titulek v prvním čísle Stavebníka.
Vážení čtenáři,
děkujeme všem členkám a členům základních a místních odborových organizací, všem členům výborů a revizních komisí,
a také jejich blízkým, za statečné prosazování oprávněných zájmů zaměstnanců, a přejeme jim pohodové Vánoce a hodně
zdraví a štěstí v roce 2014.
Redakční rada Stavebníka

NA SETKÁNÍ SE SENIORY SE DISKUTOVALO O VÝCHOVĚ K ODVAZE
Již tradičnímu setkání představitelů OS Stavba ČR s odboráři – seniory dominovalo uznání těm funkcionářům, kteří obětavě hájí zájmy zaměstnanců a svými
postoji jsou vzorem pro mladé lidi. K tomu je potřeba odvaha a odolnost proti
nejrůznějším útokům, dokonce i od spoluzaměstnanců, kteří jsou spokojeni,
když za ně odbory vybojují výhody, ale vstoupit do nich nehodlají. Tato myšlenka zazněla nejednou ve vystoupení řečníků i v diskusi.
Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv
například uvedl, že ve stavebnictví, které je
v nevídané krizi, je stále obtížnější kolektivní
vyjednávání, a tak ze 130 podnikových kolektivních smluv, má patnáct nižší parametry, než
jaké jsou platné v KSVS. „Politici sice před volbami i po nich mají plná ústa demokracie
a slibů, ale jaksi neberou na vědomí, že ve firmách roste tlak a strach – zaměstnanci jsou vystaveni stálému stresu, že přijdou o práci. Čtyřiadvacet let po sametové revoluci je situace
„dole“ horší, než si politici připouštějí. Vždyť 40
procent rodin žije ze dne na den,“ zdůraznil Stanislav Antoniv, který dále upozornil, že ani po
mimořádných volbách není důvod k optimismu.
A tak je úkolem odborářů snažit se zajistit

Na tradičním setkání představitelů OS
Stavba ČR s odboráři – seniory bylo o čem
diskutovat.
Foto: autor

alespoň minimální sociální jistoty pro zaměstnance a důchodce. „Jsme jedinou zemí ve
střední Evropě, kde klesá HDP! Tam to dovedly
poslední dvě pravicové vlády,“ konstatoval
Stanislav Antoniv a vyzval odboráře – seniory,
aby o tom hovořili s dětmi i vnoučaty, protože
ve školách a v učilištích se o tom nemluví,
a mladí se s touto pravdou setkají až ve škole života – v praxi.
O mezigeneračních vztazích hovořil také
Zdeněk Pernes, předseda Rady seniorů ČR,
který poukázal na alarmující trend propadu lidí
do chudoby – před pěti lety se to týkalo pěti
procent občanů, a nyní již 15 procent, přičemž
tempo se zrychluje. K těmto lidem často patří
i důchodci, neboť i jim enormně rostou náklady
a penze se nevalorizují. Neznamená to nic jiného, než že 2 340 000 občanům se trvale snižuje životní úroveň. Takový vývoj je nepřijatelný a musí být změněn!
Na závěr společného setkání odborářů – seniorů s vedením OS Stavba ČR - převzali bývalí
kolegové malý dárek.
Jan Hábík

V TEPLICÍCH SE KONAL PŘEBOR ČR V PŘESPOLNÍM BĚHU
Střední škola stavební Teplice, příspěvková organizace, připravila v rámci 50.
ročníku seriálu závodů, přebor České
republiky stavebních škol v přespolním
běhu 2013/2014. Závod pod záštitou OS
Stavba ČR se v říjnu uskutečnil v lokalitě Teplice-Doubravka.
Ředitelem přeboru byl Ota Samsony a předsedou
organizačního výboru Pavel Antl. Střední školu stavební Teplice reprezentovali žáci v kategorii starších
i mladších dorostenců. Přeboru se zúčastnilo šest
středních škol pod hlavičkou OS Stavba ČR, které se
umístily v tomto pořadí:
1. Obchodní akademie a Střední zdravotnická
škola, Chomutov, příspěvková organizace
2. SŠ technická, Zelený pruh 50, Praha 4
3. SŠST, Čelakovského 5, Ústí nad Labem
4. SŠ služeb a řemesel Stochov (SŠSaŘ)
5. SŠ stavební Teplice
6. SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice.
Zcela mimo soutěž OS Stavba ČR a mimo naše vy-
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Přebor ČR stavebních škol v přespolním
běhu připravili pořadatelé ze SŠ stavební
Teplice perfektně.
Foto: archiv

hodnocení si trať proběhli žáci ze dvou přizvaných
škol. Pro Hotelovou školu, Obchodní akademii
a Střední průmyslovou školu Teplice a Střední školu
sociální PERSPEKTIVA a Vyšší odbornou školu s.r.o.
byla vytvořena kategorie „hostů“. Přespolní běh absolvovalo 45 závodníků.
Závod po technické stránce podpořil sportovní

klub Outdoor team Teplice, který organizátorům půjčil startovní čísla, slalomové tyče, vysílačky, startovní oblouk a další nezbytnosti nutné pro hladký
průběh závodu. Podrobnosti k závodu, včetně fotodokumentace, naleznete na webu OS Stavba ČR
a http://www.teplice.ssstavebni.tce.cz Pavel Antl

dvouměsíčník, vydává Odborový svaz Stavba ČR  MK ČR E 1689  Adresa: 113 59 Praha 3, Nám. W. Churchilla 2, tel. 234 462 192,
fax 222 721 724  Řídí redakční rada, redaktor Mgr. Jan Hábík  Podávání novinových zásilek povoleno Čes. poštou, s. p., OZ Přeprava,
čj. 1242/99 z 26. 3. 1999  Internet: http://stavba.cmkos.cz l e-mail: stavba@cmkos.cz

