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OBHAJOBA ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ
JE PRO ODBORY PRIORITOU!
Jen za pár dní, počátkem února, zhodnotíme na našem VII. sjezdu OS Stavba ČR
uplynulé čtyřleté období od minulého
sjezdu a zároveň vytýčíme úkoly pro příští
čtyři roky. Tato stěžejní událost v životě
našeho odborového svazu je příležitostí,
abych v několika slovech rekapituloval,
jaké problémy jsme řešili, čeho jsme dosáhli, a kde se nám to příliš nepodařilo, ať
již vinou řady objektivních podmínek, či
i někdy naší nedostatečnou aktivitou překonávat tyto překážky.
Poslední, VI. sjezd OS Stavba ČR se konal
v únoru 2011, tedy v období, kdy v ČR vrcholily
důsledky světové ekonomické krize a kdy tehdejší vláda premiéra Petra Nečase nebyla
schopna tyto dopady do našeho hospodářství
řešit, či spíše ani nechtěla, což byl můj dojem
z tehdejších jednání tripartity. Tento antiekonomický, a ve svých důsledcích i antisociální postoj, se přirozeně dotkl i našeho rezortu – stavebnictví. Podniky a firmy ztrácely zakázky
a přes původní sliby kapitánů českého stavebního průmyslu při jednání o kolektivních
smlouvách se nakonec propouštělo. Vždyť za
posledních pět let přišlo o práci na 62.000 zaměstnanců ve stavebnictví a to je opravdu
hodně, vezme-li v úvahu multiplikační charakter naší práce.
Proto chci vyzdvihnout skutečnost, že příchodem nové, současné vlády premiéra Bohuslava Sobotky nastává v tomto směru zlom.
V ČMKOS pozitivně hodnotíme, že vláda ve
svých praktických krocích zahájila politiku nastartování hospodářského růstu. Hlavně však
změnila přístup, na rozdíl od Nečasovy vlády,
ke svým sociálním partnerům, tj. zaměstnavatelům a zejména k odborům. Potvrzují to i jednání tripartity, které jsme absolvovali v uplynulém roce. Proto také chci panu premiérovi So-

PŘEDSEDA OS STAVBA ČR
S. ANTONIV ČLENEM RADY
VLÁDY PRO STAVEBNICTVÍ ČR!
Vláda ČR svým usnesením č. 1062 ze dne 15.
prosince 2014 zřídila poradní orgán s názvem
„Rada vlády pro stavebnictví České republiky“.
Jeho předsedou je ministr průmyslu a obchodu
Ing. Jan Mládek, CSc., který vyzval řadu významných osobností pohybujících se v českém
stavebnictví, aby se stali členem tohoto orgánu.
Tuto výzvu obdržel i předseda OS Stavba ČR
Stanislav Antoniv, který ji přijal
Přejeme mu, aby v této nové a odpovědné
funkci úspěšně prosazoval názory nás, stavebních odborářů, na to, jak by měl stát ekonomicky i organizačně podpořit další rozvoj českého stavebnictví. Jak se to daří, vás budeme
v jednom příštích čísel Stavebníka informovat
v rozhovoru s předsedou Antonivem.
(red)

botkovi poděkovat, že přijal
naše pozvání na náš sjezd, kde
v úvodní slavnostní části vystoupí se svým projevem.
Oceňuji kroky vlády ČR
k podpoře ekonomiky, zejména zvýšení výdajů na investice, což vláda zahrnula do státního rozpočtu na rok 2015. Mimochodem, je to vidět i ve stavebnictví, viz statistická čísla
ČSÚ z podzimu loňského roku.
Vláda na ministerstvu průmyslu a obchodu zřídila funkci
náměstka ministra pro stavebnictví. Zároveň k 31. lednu 2015 ustavila Radu
vlády pro stavebnictví ČR. Snaží se věci řešit
a to je dobře.
Jenže stále před námi existují určitá rizika, že
rozvoj stavebnictví nepůjde tak kupředu, jak by
potřeboval. Jde především o skluz v přípravě legislativních prací. Vždyť špatná legislativa je příčinou toho, že neustálými dohady o kvalitě stavebních projektů, které často končí u soudů, dochází ke zdržení vlastní výstavby dálnic, silnic,
budov atd. Je to dáno i tím, že mnozí politici z bývalé vládní Nečasovy a Kalouskovy garnitury
nechali tyto věci zahnívat do ztracena, a teď,
v současnosti, ještě navíc škodí v parlamentě,
kdy se staví proti změně legislativy ve stavebnictví. A to prakticky dokazuje jen jejich negativní postoj k dalšímu rozvoji České republiky.
Hovoříme-li o stavebnictví, vláda jako taková může pomoci vytvářením vhodných legislativních podmínek, ale rozhodující bude stejně
postoj zaměstnavatelských svazů, kde mají

hlavní slovo kapitáni českého
stavebního průmyslu. Chtějí
podporu odborů, abychom
společně tlačili na vládu
k vyšší podpoře ekonomiky
a tím i stavebnictví. V tom je
plně podporujeme. Zároveň by
si měli uvědomit, že pro další
úspěšný rozvoj jejich společností a firem je nutný i sociální
dialog. K tomu může přispět jedině vytvoření stabilních pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance.
Proč na to poukazuji. Za
uplynulé čtyři roky jsme se snažili maximálně
ochránit naše členy a ostatní zaměstnance, aby
pracovali v důstojných podmínkách. K tomu
směřovala kolektivní vyjednávání na odvětvové i podnikové úrovni. Chápali jsme důsledky ekonomické krize, ale pořád jsme stáli
o to, aby se mzdy navyšovaly, aby zaměstnanci
a jejich rodiny tolik nepociťovali růst životních
nákladů. Za velmi důležitou součást kolektivních smluv považujeme nejen zvyšování minimálních mzdových tarifů, ale i řadu benefitů
pro zaměstnance. Na odvětvové úrovni je to důležité i pro ty podniky, v nichž nepůsobí odbory.
Proto odmítáme snahy některých zaměstnavatelských svazů, které se v současnosti objevují
v řadě hospodářských odvětví, přetransformovat KSVS na vzorové podnikové kolektivní
smlouvy. Tím by mohlo dojít k tomu, že někde
by si zaměstnanci své benefity uhájili, ale v ně-

(Pokračování na str. 2)

VII. SJEZD OS STAVBA ČR FINIŠUJE
Po projednání všech přípravných návrhů
schválil Sněm OS Stavba ČR svolat VII. sjezd
OS na dny 6. a 7. února 2015 do hotelu Olšanka
v Praze s tímto programem:
Po zahájení slavnostní části a přivítání delegátů a hostů sjezdu v 10.15 hod následuje blok
vystoupení pozvaných hostů, v němž mj. vystoupí předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, předseda Senátu PČR Milan Štěch,
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Ing. Václav Matyáš, předseda ČMKOS Josef
Středula, za evropskou federaci stavebních
odborů viceprezident EFBWW a předseda polského odborového stavařského svazu Budowlani Zbigniew Janowski a předsedkyně
Integrovaného odborového zväzu (IOZ)
Marta Brodzianska.
Pracovní část sjezdu bude zahájena v 13.00
hod. schválením programu sjezdu, jednacího
řádu, volbou skrutátorů, pracovního předsednictva a pracovních komisí sjezdu.

V úvodu pracovní části vystoupí předseda
OS Stavba ČR Stanislav Antoniv ke Zprávě
o činnosti OS od VI. sjezdu OS Stavba ČR. Poté
budou následovat zpráva o hospodaření svazu
od minulého sjezdu, zpráva Revizní komise.,
projednání a schválení Stanov OS, volebního
řádu a programu OS ČR na příští období.
V podvečer se uskuteční volba předsedy i místopředsedy OS a po vyhlášení výsledků voleb
se bude konat po 20. hodině ustavující zasedání nově zvolených orgánů OS.
Na programu druhého dne sjezdu je mj.
zpráva ustavujícího zasedání Sněmu a Revizní
komise OS Stavba ČR. V závěru sjezdu delegáti projednají a schválí Finanční a majetkovou politiku OS Stavba ČR, rezoluce k pracovnímu právu a ke kolektivnímu vyjednávání
a usnesení sjezdu. Sjezd bude ukončen závěrečným slovem zvoleného předsedy OS
Stavba ČR.
(svo)

POSLEDNÍ SNĚM JEDNAL O NAVÝŠENÍ
MEZD A PŘÍPRAVĚ SJEZDU

PŘEDSEDNICTVO OS STAVBA ČR
KE KOLEKTIVNÍMU VYJEDNÁVÁNÍ

Stanovisko Předsednictva OS Stavba
ČR ke kolektivnímu vyjednávání o DoAktuální stav kolektivního vyjednávání o Dodatku č. 2 ke KSVS a obsahová a or- datku č. 2 ke KSVS pro jednání s Exeganizační příprava nadcházejícího VII. Sjezdu OS Stavba ČR - byly hlavní body kutivou Svazu podnikatelů ve stavebprogramu zasedání VIII. sněmu našeho odborového svazu, které se uskuteč- nictví (SPS) v ČR bylo hlavním bodem
programu jeho zasedání, které se
nilo 10. prosince v Praze.
uskutečnilo 21. ledna v Praze.
Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv
ve svých vystoupeních, a to ke Zprávě o činnosti Předsednictva OS Stavba ČR a ke Zprávě
o průběžném plnění Programu, rezoluci a usnesení VI. sjezdu OS Stavba ČR, se věnoval zejména novému posunu rovin v rámci tripartity,
kdy ocenil vstřícný vztah současné vlády Bohuslava Sobotky vůči svým sociálním partnerům.

grovaného odborového zväzu (IOZ) Marta
Brodzianska hovořila o vývoji ekonomiky na
Slovensku, o situaci ve stavebnictví, sociálním
dialogu s vládou SR a kolektivním vyjednávání
se zaměstnavateli. Místopředseda OS Stavba
ČR Milan Vomela informoval sněm o stavu
členské základny, dále vystoupil s návrhem
Plánu práce OS na rok 2015 a s návrhem roz-

Zároveň však upozornil, že při jednáních s vedením SPS o Dodatku č. 2 ke KSVS může nastat
situace, kdy vedení SPS nebude chtít akceptovat návrh našeho odborového svazu na zvýšení
minimálních mzdových tarifů pro rok 2015 o 3,5
%. Náš vyjednávací tým si s tím bude muset poradit, konstatoval. Poté se věnoval přípravě VII.
sjezdu OS Stavba ČR a dalším otázkám činnosti
našeho odborového svazu.
O aktuálním stavu kolektivního vyjednávání
informoval Petr Janoušek. Předsedkyně Inte-

počtů OS na rok 2015. O činnosti Revizní komise OS hovořil její předseda Josef Pechan.
O stavu nemovitého majetku OS informoval
Pavel Meyer. O činnosti podpůrného fondu
OS Stavba ČR hovořil Josef Vach.
Členové sněmu dále projednali a schválili
materiály, které budou předloženy delegátům
sjezdu, mj. zprávu o činnosti, program na příští
funkční období a návrh rezolucí ke kolektivnímu vyjednávání a k pracovnímu právu.
Miroslav Svoboda

Předseda Stanislav Antoniv informoval
o situaci ve společnosti, o pozitivním posunu v tripartitě ze strany současné vlády
ČR a věnoval se i přípravě únorového sjezdu
OS. Poté uvedl, že vzhledem k nenalezení
shody mezi vyjednávacími týmy o Dodatku
č. 2 ke KSVS, jednal s prezidentem SPS Ing.
Václavem Matyášem o kompromisním navýšení minimálních mzdových tarifů o 1,5 %.
Proto ho překvapilo, že vyjednávací tým
SPS sice přijal navýšení o 1,5 %, ale ve svém
protinávrhu chtěl takové změny ve znění dosud platné KSVS, které byly pro vyjednávací
tým OS Stavba ČR nepřijatelné.
V následné diskusi se členové předsednictva shodli v odmítnutí té části protinávrhu SPS, ve kterém stavební podnikatelé
navrhli změnu článku č. 20 odst. c), d) ve
věci institutu tzv. další dovolené. Zároveň
konstatovali, že podstata tohoto návrhu
spočívá v tom, aby v KSVS byl sjednán pouze
odkaz na možnost sjednat tento institut
v podnikových smlouvách a označili tuto
změnu za snahu zaměstnavatelů přetransformovat KSVS do vzorové podnikové kolektivní smlouvy.
Poté předsednictvo odsouhlasilo své stanovisko k jednání s Exekutivou SPS v ČR.
V něm se jeho členové ztotožnili se závěry
Komise kolektivního vyjednávání ze dne
16. 1. 2015, ve kterém přijímají zvýšení
mzdových tarifů o 1,5 % podle protinávrhu
SPS až od 1. dubna 2015, ale rozhodně nesouhlasí se změnami čl. 20, odst. c), d) KSVS,
neboť nedošlo k legislativním změnám.
Předsednictva dále vzalo na vědomí vyhodnocení Plánu výchovy a vzdělávání za
rok 2014, schválilo přijetí nového plánu výchovy na rok 2015. Projednány byly i finanční a majetkové otázky, zahraniční
vztahy a organizační otázky v přípravě VII.
sjezdu OS Stavba ČR.
(svo)

STAVEBNÍ PODNIKATELÉ A ODBORY SE DOHODLI
Exekutiva Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR a Předsednictvo OS naše stavebnictví se dostává z krize, protože se
Stavba ČR se 21. ledna v rámci kolektivního vyjednávání o Dodatku č. 2 ke KSVS v první řadě musí nahradit ztráty, k nimž došlo
dohodli o zvýšení minimálních mzdových tarifů o 1,5 %, a to od 1. dubna 2015.
v důsledku světové ekonomické krize.
V úvodu byli přítomní členové Exekutivy
SPS seznámeni se stanoviskem Předsednictva
OS Stavba ČR. Poté vystoupil předseda OS
Stavba Stanislav Antoniv, který vyjádřil překvapení nad protinávrhem vyjednávacího týmu
SPS. Dohodu o navýšení minimálních mzdových tarifů o 1,5 %, ke které došlo mezi ním
a prezidentem SPS Václavem Matyášem, označil za kompromis. Zároveň konstatoval, že
snahy vyjednávacího týmu SPS o změnu čl. 20,
odst. C), d) směřují k postupné transformaci
KSVS na vzorovou podnikovou kolektivní
smlouvu, což potvrdilo předsednictvo OS
Stavba ČR ve svých závěrech k průběhu dosavadního kolektivního vyjednávání. Proto tyto
návrhy odmítá. Zdůraznil, že stávající KSVS je
platná až do 31. března 2016. Připomněl, že na
podzim letošního roku a začátkem příštího
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roku čeká obě strany jednání o nové kolektivní
smlouvě, která by měla být do termínu ukončení stávající KSVS domluvena a podepsána.
Prezident SPS Ing. Václav Matyáš uvedl, že
je překvapen nad interpretací vyjednávacího
týmu i předsednictva OS Stavba ČR nad dosavadním průběhem kolektivního vyjednávání.
Ujistil přítomné, že dohoda o navýšení mzdových tarifů o 1,5 % platí.
V následné diskusi si účastníci společného
jednání navzájem vyměnili názory na to, co by
měl Dodatek č. 2 KSVS obsahovat. Nakonec se
obě strany shodly na navýšení minimálních
mzdových tarifů o 1,5 % od 1. dubna 2015 s tím,
že tuto dohodu musí ještě potvrdit Představenstvo SPS. Prezident SPS Matyáš předpokládá,
že ji potvrdí a v tomto duchu chce vystoupit i na
VII. sjezdu OS Stavba ČR.
V druhé části jednání stavebních podnikatelů
a odborů prezident Matyáš informoval o současné situaci v českém stavebnictví. Odmítl přílišný optimismus některých českých médií, že

V závěru se účastníci tohoto setkání dohodli,
že Exekutiva SPS a Předsednictvo OS Stavba
ČR měly scházet dvakrát do roka. Příští setkání
se uskuteční v červnu.
(svo)

OBHAJOBA ZÁJMŮ…
(Dokončení ze strany 1)
kterých podnicích nikoliv. Nám jde o to, aby minimální podmínky mezd a benefitů určovala
KSVS a pokud se odbory v podnicích dohodnou
na lepších podmínkách, je to jejich plus. Odbory se přirozeně snaží o lidi postarat. Ale je to
i výzva k tomu, aby si naši členové uvědomili, že
svojí osobní agitací by měli přesvědčit i ty
ostatní, kteří dosud úlohu odborů nechápou,
aby se o činnost odborů začali zajímat a do odborů začali vstupovat. To je myslím jeden z nejdůležitějších úkolů našeho odborového svazu
pro příští období.
Stanislav Antoniv,
předseda OS Stavba ČR

KOORDINAČNÍ ORGÁNY V AKCI
První prosincové pondělí minulého roku se konala tradiční porada předsedů šina). Výsledky jsou z jejich pohledu pozitivní.
Představitelé KOO vítají argumenty ČMKOS
koordinačních orgánů OS (KOO), kterou zahájil a řídil Ing. Milan Vomela.
pro vyjednávání v roce 2015, i když na úrovni
V informačním bloku předseda OS Stani- jediným způsobem jak zvýšit životní úroveň odvětví, které se jen pozvolna zotavuje z dlouslav Antoniv informoval o aktuálních odbo- obyvatelstva, je kolektivní vyjednávání, při- hodobé krize, doporučují pro další období prorových otázkách. Zmínil se zejména o jednání čemž se musí změnit pohled veřejnosti na od- sazovat minimálně udržení reálné hodnoty tadelegace ČMKOS se zástupci ČNB, o vývoji bory. Zatím se zdá, že se to daří. Sociální dialog rifů.
Následně P. Zítko informoval o sběru statisv odvětví stavebnictví a v této návaznosti na nejvyšší úrovni je velmi dobrý. Výrazně tomu
tických údajů ve mzdové oblasti – mzdová šeti o návrhu Dodatku č. 2 ke KSVS, který OS zatím pomáhá vládní reprezentace.
předloží vedení Svazu podnikatelů ve stavebK předloženým informacím přítomní živě ření za 1-6/2014, kdy OS obdržel již více jak 100
nictví v ČR. Dále hovořil o akčním plánu
na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, o zasedání Předsednictva OS a přípravě
sněmu OS.
K tomuto bodu jednání vystoupil i předseda ČMKOS Josef
Středula, který zmínil některé aspekty
při stanovení doporučení (cílů) ČMKOS
pro kolektivní vyjednávání, zejména doporučení
navýšení
mzdových tarifů o 5 %
s tím, že ve státní a veřejné sféře byly tarify
navýšeny o 3,5 % již od
1. listopadu 2014. Objasnil i řadu dalších
témat, například postup při přípravě kurzarbeitu, který by Porady předsedů koordinačních orgánů OS Stavba ČR se zúčastnil i předseda ČMKOS Josef Středula
pravděpodobně měl
být vyhlášen od 1. července 2015. Hovořil o pro- diskutovali. Zejména se zaměřili na aktuální si- mzdových šetření. Výsledky šetření potvrzují
zatím nízké důvěře v oživení ve stavebnictví, tuaci ve firmách a na průběh kolektivního vy- trend zmiňovaný vedením odborové centrály,
a to díky nedostatečné přípravě projektů, ale jednávání v jednotlivých podnicích. Konstato- že v podnicích, kde se kolektivně vyjednává,
zároveň i o výjimečném postavení OS Stavba vali, že vyjednávání na další období, je zatím na jsou výrazně vyšší mzdy. I v rámci OS Stavba ČR
ČR při jednáních o rozšiřování závaznosti samém počátku. Shodli se na tom, že stávající je tento trend zcela jednoznačně potvrzen (viz
KSVS. Upozornil na velmi problematický vliv benefity se udrží i v roce 2015, přičemž většina přiložený graf).
agenturního zaměstnávání. Zároveň však kon- přítomných předpokládá i to, že se jim podaří
Konkrétnější výsledky jsou publikovány ve
Zpravodaji OS. Padla
informace o stavu vyjednávání na podnikové úrovni, připomenuta byla i úloha Vzorových podnikových
smluv a role specialistů OS a regionálních
manažerů při konzultacích v rámci KV i při
přímé účasti na KV.
Bylo dále zmíněno, že
výsledky
rozsáhlé
analýzy PKS v roce
2014, potvrdily velmi
dobrou úroveň kolektivního vyjednávání
na podnikové úrovni.
Podrobnější výsledky
jsou k dispozici u specialistů OS a regionálních manažerů. Zdůrazněno bylo i to, že na
sněmu ČMKOS byl
projednáván obsáhlý
materiál věnovaný tomuto tématu. Lze konstatovat, že i přes doznívající krizi odvětví
považujeme výsledky
KV za velmi dobré.
Pavel Zítko
statoval, že každá firma má jinou situaci. Podtrhl, že je jednoznačně prokázáno, že v podnicích s KS jsou výrazně vyšší mzdy a zdůraznil, že

dohodnout navýšení mezd. Někteří kolegové se
již mohli pochlubit uzavřením PKS pro rok
2015, či mzdových dodatků (byla to však men-
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SOUČASNÁ VLÁDA NASLOUCHÁ SVÝM SOCIÁLNÍM
PARTNERŮM, ŘÍKÁ PŘEDSEDA ČMKOS JOSEF STŘEDULA
V souvislosti s hodnocením uplynulého roku a s očekáváním toho, co čeká od- ekonomové v ČSÚ, ČNB či jiných významných
bory v novém roce 2015, jsme předsedovi Českomoravské konfederace odbo- bankách a institucích. Podle našeho odhadu to
rových svazů (ČMKOS) Josefu Středulovi položili několik otázek.
asi nebude prognózovaných 2,5 % růstu, ale

Jak hodnotíte působení
ČMKOS v současné době?
Z reakcí, které slyšíme od sociálních partnerů, od členů odborů i řadových občanů, mám
dojem, že vnímají naše působení v naší společnosti pozitivně. Svědčí o tom několik příkladů. Tou nejdůležitější změnou je, že současná vláda ČR, na
rozdíl od minulých vlád Mirka
Topolánka a Petra Nečase, naslouchá názorům odborů v otázkách, jako je řešení nezaměstnanosti, zvyšování mezd a platů
včetně koncepčního řešení sociálních dávek
apod. Na jednáních tripartity spolu vedeme
vstřícný sociální dialog. U současné vlády,
oproti minulosti, nastal posun o několik tříd.
V současné době jsme zařazeni do systému řádného připomínkového řízení k návrhům zákonů, které schvaluje vláda a předkládá do parlamentu.

Jak se v loňském roce změnila situace
v české ekonomice?
Současná vláda ČR se snaží nastartovat ekonomická opatření, která povedou k růstu české
ekonomiky. Na druhé straně je jasné, že se naše
ekonomika bude potýkat s důsledky krizové situace v Rusku a na Ukrajině včetně ekonomických dopadů v celém východním regionu Evropy. Omezení vývozu našich produktů a výrobků do těchto zemí vede k nutnosti hledání
nových trhů. Některé naše firmy již na to reagují

ohlášením, že uvažují o propouštění zaměstnanců. Zejména je to složitější ve strojírenství, kde nelze ihned nahradit výpadek ztracených trhů
novými. Díky ekonomickým
potížím Ruska a rozvrácené
Ukrajiny se nedá vyloučit i určité ochlazení vztahů v tzv.
členských zemích EU 15.

A jak hodnotíte vývoj
české ekonomiky na vnitřním trhu?
Je velmi dobře, že se u nás
změnila celková atmosféra ve
společnosti. Je to dáno i díky tomu, že tato
vláda se chová způsobem, který bych nazval
„odložená spotřeba“. V uplynulých letech jsme
měli několik vlád, které důsledky světové ekonomické krize řešily ne snahou o ekonomický
růst ČR, ale svými neuváženými a nesmyslnými
škrty v ekonomice i v sociální oblasti způsobily
stagnaci české ekonomiky a tím celé společnosti.
O tom, že se naše ekonomika do značné míry
stabilizovala, svědčí i několik údajů. Údaje ČSÚ
z podzimních měsíců loňského roku naznačují,
že se mění situace i v českém stavebnictví, kdy
by mohl po krizi z roku 2008 nastat mírný růst
stavebnictví.
Při hodnocení české ekonomiky nesmíme
však být příliš optimističtí. Stav je velmi křehký
a to je nejlepší vyjádření daného stavu. Analytici ČMKOS jsou ve výhledech opatrnější než

spíše na úrovni 1,5 až 2 %. Každopádně to však
vypadá na plus a to je dobře.

Jaké výhledy očekáváte v roce 2015?
Musím se vrátit k otázce, do jaké míry byla
světová ekonomická krize z roku 2008 ponaučením pro vrcholový management společností
a firem. Dá se říci, že management řady našich
firem si vzal z toho určité ponaučení, pochopil,
že ne vše jde tak, jak si naplánují, že zde bude trvalý udržitelný růst ve společnosti, a tím i rozvoj jejich firem. Zkrátka, uvědomují si, že mohou přijít i různé výkyvy, a tomu budou muset
podřídit strategii dalšího působení jejich firem.
Na druhé straně, nelze, a to je úloha odborů,
připustit, aby v rámci obezřetného chování firem docházelo k drastickému propouštění zaměstnanců s tím, že vedení těchto firem chce po
zaměstnancích, kteří v podniku zůstali, aby vyráběli stejný objem zboží, jako tomu bylo ve starém, dřívějším stavu firmy. Vždyť intenzita
práce je potom tak vysoká, že lidé jsou v práci
unaveni, dělají chyby, dochází k různým nehodám s vážnými následky atd. Navíc, růst této intenzity práce není v naprosté většině doprovázen i odpovídajícím růstem mezd. Proto ČMKOS doporučil jednotlivým odborovým svazům růst tarifních mezd o 5 % na odvětvové
úrovni s tím, že vyšší růst mezd je spíše otázkou
kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni,
přičemž se musí v tomto vycházet z reálné ekonomické situace těchto firem. Každopádně,
další rozvoj sociálního dialogu na odvětvové
i podnikové úrovni je pro odbory prioritní záležitostí.
Miroslav Svoboda

IOZ IDE NAJMÄ O ZACHOVANIE PRACOVNÝCH
PODMIENOK ZAMESTNANCOV!
Rok 2014 z pohľadu makroekonomických ukazovateľov možno v SR hodnotiť
pozitívne. Zaznamenávame celkový ekonomický rast. V odvetviach v pôsobnosti nášho zväzu však nenastal výraznejší pozitívny posun.
V priebehu minulého roka sa nezastavil prepad stavebnej produkcie, aj keď firmami, ale aj
nami bol očakávaný. Napriek tomu, že nie sú
známe celoročné výsledky za rok 2014, dokumentujú to čísla do novembra, a to:
Produkcia realizovaná stavebnými firmami
v tuzemsku v novembri 2014 oproti novembru
2013 klesla o 6,1 % na 444,5 mil. Eur. Vývoj tuzemskej produkcie ovplyvnil pokles stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií o 8,8 %. Objem prác na
opravách a údržbe vzrástol o 2,5 %. V štruktúre
tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane
modernizácií a rekonštrukcií tvorila 72,4 %. Podiel prác na opravách a údržbe vzrástol na 26,4
%. Z hľadiska výrobného zamerania klesol objem prác na inžinierskych stavbách o 3,5 % a na
budovách o 7,3 %. V rámci tuzemska tvorili
práce na budovách 66,3 %, inžinierske stavby sa
podieľali 33,7 %. Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí medziročne klesla
o 9,3 %.
Za január až november 2014 dosiahla stavebná produkcia objem 4 058,3 mil. Eur a medziročne sa znížila o 3,7 %. Produkcia realizovaná
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v tuzemsku klesla o 3,4 % na 3 848,4 mil. Eur.

Priority vlády SR v oblasti stavebnictva
Pri realizácie cieľov hospodárskej politiky aj
v oblasti stavebníctva vláda SR
vychádza z Programového vyhlásenia na roky
2012–2016. Tu si
vláda stanovila za
priority: Podpora
hospodárskeho rozvoja včasnou a kvalitnou
prípravou stavieb, najmä dopravnej infraštruktúry, bytovej výstavby, environmentálnej infraštruktúry, opráv a obnovy bytového fondu.
Vytváranie podmienok, aby stavebníctvo dosiahlo takú úroveň, ktorá umožní slovenským firmám presadiť sa v konkurencii na zahraničných trhoch v krajinách EÚ, ako aj na domácom
trhu. Zvýšenie celkovej úrovne bytovej výstavby tak, aby bolo primerané bývanie pre
obyvateľstvo viac dostupné.
Pre rozvoj stavebníctva by malo prispieť zvýšené tempo výstavby líniových stavieb, tj. pokračovania a začatie nových úsekov výstavby
diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré je z úrovne

ministerstva dopravy avizované práve pre rok
2015 a ďalšie.
V súčasnosti na ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoje SR vrcholia
práce na návrhu nového stavebného zákona, na
príprave a pripomienkovaní sa aktívne podieľajú aj Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a náš IOZ. Tento napr. zásadným spôsobom skráti a zjednoduší administratívnu náročnosť povoľovania stavieb, ustanovia sa lehoty
vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy
a úkonov v územnom a stavebnom konaní a tým
sa zamedzí svojvoľnému predlžovaniu rozhodnutí a nepružnému vybavovaniu potrieb stavebníkov stavebnými úradmi, stanoví prísnejšie mechanizmy postihu pri porušovaní zákona, najmä pokiaľ ide o tzv. čierne stavby a zákaz ich dodatočnej legalizácie, ak sú v rozpore
s územným plánom atď.

Úlohy sociálního partnerstva
Rozhodujúce právne predpisy a dokumenty
týkajúce zamestnancov, zamestnávateľov, jednotlivých odvetví národného hospodárstva,
ale aj kvality života občanov sú obsahom rokovaní na národnej úrovni Hospodárskej a sociálnej rady (IOZ má v tripartite zastúpenie ako
člen KOZ SR) a na odvetvovej úrovni sa IOZ
a ZSPS zúčastňujú odvetvovej tripartity stavebníctva pri MDVRR SR. Úlohy sociálneho
partnerstva náš odborový zväz realizuje aj
v Priemyselnej bipartite. Toto členstvo IOZ
v zvýšenej miere v spolupráci s partnerským

(Pokračování na str. 5)

IOZ IDE NAJMÄ O ZACHOVANIE PRACOVNÝCH…
(Dokončení ze strany 4)
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska
(ZSPS) využíva najmä za prerokovávanie základných otázok vzťahov sociálnych partnerov
v odvetví stavebníctva v záujme posilnenia sociálneho dialógu na podnikovej, odvetvovej
a národnej úrovni a hľadanie riešenie spoločných problémov.

nostiach: výroba výrobkov z betónu, sadry a cementu, výstavba budov, inžinierske stavby
a špecializované stavebné práce.
Chci oceniť pozitívny prístup nášho sociálneho partnera – ZSPS k návrhu na rozšírenie
kolektívnej zmluvy a to preto, že mnohí zamest-

duktivity práce, ako aj trhovej produkcie, teda
rast tržieb v národnom hospodárstve.
Opak zaznamenávame dlhodobo pri hrubej aj
čistej minimálnej mzde. Pre rok 2014 bola stanovená minimálna mzda vo výške 352 eur. Vzhľadom na dosiahnuté hospodárske výsledky

návatelia z iných odvetví považujú tento inštitút prinajmenšom za kontroverzný, poškodzujúci zamestnávateľov, zabraňujúci zamestnanosti atď.

v prechádzajúcich rokoch s prihliadnutím na
skutočnosť, že hrubá aj čistá minimálna mzda
v roku 2012 nedosahovala ani hranicu chudoby,
konfederácia predložila návrh minimálnej
mzdy pre rok 2015 vo výške hranice chudoby, tj.
400 eur. Aj napriek odmietavému postoju zamestnávateľov a nedohode v HSR, vláda svojim
rozhodnutím stanovila od 1. 1. 2015 minimálnu
mzdu vo výške 380 eur. K zníženiu nákladov zamestnávateľov a zvýšeniu príjmov zamestnancov, najmä nízkopríjmových, prispeje aj rozhodnutie o zavedení tzv. odpočítateľnej položky od
vymeriavacieho základu vo výške 380 eur. Toto
opatrenie sa pozitívne dotkne zamestnancov,
ktorých výška hrubej mzdy bude 380–550 eur.

Kolektivne vyjednávaní
V kolektívnom vyjednávaní každoročne postupujeme na úrovni IOZ a ZO v súlade s Postupom kolektívneho vyjednávania KZVS a PKZ na
príslušný kalendárny rok. KZVS vyjednávame
na úrovni jednotlivých odvetví a garantmi ich
vyjednávania sú odvetvové sekcie. V odvetví
stavebníctva máme platnú KZVS na roky 20122015 v znení dodatkov č. 1 a č. 2.
Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť od 1. 3.
2014, ktorého základným obsahom je stanovenie nových vyšších minimálnych mzdových
taríf v priemere o 4,4% oproti tarifám platným
v uplynulom období. Rast taríf odzrkadľuje rast
minimálnej mzdy pre rok 2014. Úspešne sa nám
podarilo využiť ostatnú novelu zákona o kolektívnom vyjednávaní v časti rozširovania KZVS
celoplošne v odvetví.
Na základe spoločného návrhu IOZ a ZSPS,
výnos ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
č. 244/2014 Z.z., rozšírenie KZVS nadobudlo
účinnosť od 1. októbra 2014 na zamestnávateľov v časti odvetvia, a to ekonomických čin-

TERMÍNY KONÁNÍ REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ:
místo konání

datum

PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY

14. 4. 2015 úterý 9.00 hod.

PLZEŇ

15. 4. 2015 středa 9.00 hod.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

16. 4. 2015 čtvrtek 9.00 hod.

ÚSTÍ NAD LABEM

21. 4. 2015 úterý 9.00 hod.

HRADEC KRÁLOVÉ

22. 4. 2015 středa 9.00 hod.

BRNO

8. 4. 2015 středa 9.00 hod.

OLOMOUC

7. 4. 2015 úterý 9.00 hod.

OSTRAVA

9. 4. 2015 čtvrtek 9.00 hod.

Boj o mzdy
Rozhodujúci boj
orgány KOZ SR
zvádzali o zvýšenie
minimálnej mzdy
pre rok 2015, najmä
so svojimi sociálnymi partnermi, zástupcami zamestnávateľov,
ktorí
opäť požadovali jej
stagnáciu, aj napriek tomu, že v národnom hospodárstve zaznamenávame nárast pro-

PŘEBOR STŘEDOŠKOLÁKŮ VE STOLENÍM TENISU
Jako každý rok, tak i v loňském roce se Střední škola pedagogická, hotelnictví
a služeb (SŠPgHS) v Litoměřicích ujala role organizátora přeboru studentů
středních škol v oboru stavebnictví ve stolním tenisu.
Turnaje, který se uskutečnil 3. a 4. prosince
v hale stolního tenisu v budově Gymnasia Josefa Jungmanna v Litoměřicích, se zúčastnila
družstva ze šesti středních stavebních škol.
První sportovní den patřil soutěži družstev.
Přihlášené soutěžní týmy byly rozděleny do
dvou základních skupin „A“ a „B“. Do finálového boje postoupila vždy dvě první družstva
z tabulky obou skupin. Poslední týmy z tabulek
bojovaly o 5. místo. Výsledkem prvního dne turnaje v soutěži družstev bylo toto jejich umístění:
1. SŠ technická, Zelený pruh, Praha 4
2. SŠ stavební, Teplice
3. SŠ stavební a technická, Ústí nad Labem
4. SŠPgHS, Litoměřice
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5. SŠ ESOZ, Chomutov
6. SŠ technická, Most
Družstva byla oceněna diplomy a poháry.
Druhý den se odehrála soutěž jednotlivců,
které se zúčastnilo celkem 18 studentů. Účastníci byli rozděleni do čtyř skupin. V turnaji hráči
postupovali podle známého systému pavouk.
Na nejlepších místech se umístili úspěšní jednotlivci takto:
1. místo: Jan Šimeček, SŠ technická, Praha
2. místo: Richard Sztojka, SŠ technická, Praha
3. místo: Jakub Mokriš, SŠ technická, Praha
4. místo: David Petržilak, SŠ technická, Praha
Účastníci soutěže jednotlivců na závěr obdrželi
diplomy a trička.
Mgr. Kateřina Housková,
SŠpHS Litoměřice

Hlavné úlohy IOZ v roku 2015
Ty vychádzajú z Programu IOZ na roky 20142018 schváleného II. zjazdom IOZ v decembri
2013, ktorý je rozpracovaný do programových
téz a je v súlade s poslaním odborov a cieľmi
IOZ: I. Zamestnanosť, dôstojná práca, II. Sociálny dialóg, kolektívne vyjednávanie, III. Pracovnoprávne vzťahy, BOZP, IV. Sociálna
ochrana, kvalita života, V. Vnútro odborová činnosť, vzájomná komunikácia a VI. Medzinárodná spolupráca a solidarita.
Orgány odborového zväzu, ako aj základných
organizácií, sa v tomto roku sústredia najmä na
oblasť zamestnanosti, v tom na zachovanie pracovných miest, pracovných podmienok zamestnancov s dôrazom na otázky pracovného času,
odmeňovania a BOZP. Osobitnú pozornosť budeme venovať práci s mladými a vzdelávaniu na
všetkých stupňoch. V rámci skvalitňovania
vnútrozväzovej činnosti a riešenia obsahových
otázok rokovania najvyšších orgánov zväzu aj
v tomto roku budú tematicky zamerané a to na
prekernú prácu a BOZP. Neodmysliteľnou činnosťou zväzu naďalej bude metodická a poradenská činnosť smerom k základným organizáciám, právna pomoc členom. Za rozhodujúcu
našu úlohu vnímame realizáciu sociálneho partnerstva na všetkých úrovniach, vrátane kolektívneho vyjednávania. Marta Brodzianska,
predsednička IOZ
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