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USTANOVENA KOMISE PRO PŘÍPRAVU VIII. SJEZDU OS STAVBA ČR!
Zpráva o činnosti Předsednictva OS Stavba ČR od minulého IV. zasedání
Sněmu OS, zpráva Komise kolektivního vyjednávání o uzavření Dodatku č. 1
KSVS, informace o výrobě a mzdovém vývoji ve stavebnictví v roce 2016, zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za rok 2016 a rozhodnutí o svolání
VIII. sjezdu OS Stavba ČR a ustavení Komise pro přípravu sjezdu našeho odborového svazu – to byly hlavní body programu V. zasedání Sněmu OS Stavba ČR,
které se uskutečnilo 17. května v budově DOS v Praze.
V rámci bloku vystoupení hostů se s účastníky sněmu OS o aktuální informace podělil
předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula, který
hovořil o působení odborů v současné politické a ekonomické situaci v ČR. Ocenil společnou aktivitu vedení Svazu podnikatelů ve
stavebnictví a vedení OS Stavba ČR v rámci
Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), aby se urychlila výstavba naší dálniční
a silniční sítě. Zároveň upozornil, že české stavebnictví rovněž čeká proces digitalizace a robotizace. Poukázal i na to, že Poslanecká sněmovna má projednat novelu Zákoníku práce,
v níž ČMKOS navrhuje řadu zlepšení pro zaměstnance. Patří k nim například 5 týdnů zákonné dovolené pro všechny zaměstnance.
Dále jde i o to, aby v případě nebezpečí smrtelného, či závažného úrazu, mohly odbory přerušit práci, jako tomu bylo dříve, než toto ustanovení zrušil Ústavní soud ČR před pár lety. Odsoudil návrh poslanců ODS, kteří, s podporou
poslanců TOP 09, chtějí prosadit možnost výpovědi z pracovního poměru bez udání důvodu, přičemž navrhují řadu opatření, která by
omezila kontrolní pravomoci odborů v pracovním procesu. Podle Josefe Středuly k dalším
požadavkům odborů patří návrh na zvýšení nemocenské a odmítnutí různých návrhů na stanovení minimálního důchodu, čímž někteří zaměstnavatelé v současné době argumentují.
Zdůraznil, že akce Konec levné práce v ČR

a odborů při prosazování zlepšení situace
v českém stavebnictví v rámci tripartity a hlavních bodů možného vývoje v kolektivním vyjednávání pro rok 2018, které nás čeká počátkem příštího roku. Milan Vomela dále hovořil
o vyhodnocení spolupráce mezi OS Stavba ČR
a Českým báňským úřadem (ČBÚ) a Státním

bude i nadále pokračovat, a že se uskuteční 14.
září.
Ve svém komentáři ke
Zprávě o činnosti Předsednictva OS Stavba ČR
se předseda OS Milan
Vomela věnoval organizačním změnám, které
nastaly po volbě nového
vedení OS Stavba ČR
v závěru roku 2016
a v souvislosti s ukončením pracovního poměru
4
zaměstnanců
OS
Stavba ČR koncem loň- Na programu V. zasedání Sněmu OS Stavba ČR, které se
ského roku a během prv- uskutečnilo 17. května v budově DOS v Praze, bylo projednáních čtyř měsíců roku le- ní Zprávy komise kolektivního vyjednávání o uzavření
tošního. Upřesnil rozdě- Dodatku č. 1 KSVS, dále informace o výrobě a mzdovém vývolení jednotlivých pracov- ji ve stavebnictví za rok 2016, zhodnocení stavu a vývoje
ních činností u předsedy BOZP za rok 2016. Velmi důležitým bodem jednání Sněmu
OS, místopředsedy OS byl Návrh rozhodnutí o svolání VIII. sjezdu OS Stavba ČR na
a ostatních zaměstnanců únor 2019
Foto: Stanislav Augustin
OS. Poté se věnoval hlavním úkolům činnosti našeho odborového úřadem inspekce práce (SÚIP), ke kterému dosvazu v průběhu letošního roku. Informoval šlo během měsíce dubna.
Následujícím bodem jednání Sněmu OS bylo
přítomné členy Sněmu OS o společném jednání Představenstva Svazu podnikatelů ve sta- vystoupení předsedy Komise Kolektivního vyvebnictví (SPS) a Předsednictva OS Stavba ČR, jednávání Petra Janouška, který přítomné
které se uskutečnilo 27. dubna v budově SPS členy Sněmu OS informoval o průběhu vyjedv Praze. Na jeho programu bylo projednání
společného postupu stavebních podnikatelů
(Pokračování na str. 3)

SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICTVÍ I NADÁLE NA VELMI DOBRÉ ÚROVNI!

Ve čtvrtek 27. dubna se v sídle Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v Praze uskutečnilo setkání Představenstva SPS
a Předsednictva OS Stavba ČR k posouzení současné situace
ve stavebnictví a projednání různých otázek v souvislosti
s kolektivním vyjednáváním pro rok 2018, které bude zahájeno počátkem příštího roku. Na snímku členové Předsednictva
OS Stavba ČR (zprava) Petr Janoušek, JUDr. Lubomír Dlouhý (svazový právník), Jaromír Zych, Tomáš Krejčí, Milan
Strnad, Vlastislav Šik a Libuše Černá.
Foto: Pavel Zítko

Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se konalo pravidelné bilancování spolupráce sociálních partnerů ve stavebnictví. Tentokrát se setkání
mezi Představenstvem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
(SPS v ČR) a Předsednictvem Odborového svazu Stavba ČR konalo
v sídle SPS na Národní třídě.
K těmto společným jednáním dochází dvakrát ročně. Tentokrát se hovořilo o dvou závažných tématech, a to o konkrétní situaci v českém stavebnictví a sociálním dialogu, resp. o výsledcích v kolektivním vyjednávání, jehož úspěšná fáze pro rok 2017 byla završena podpisem Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) na léta 2016-2019.
Z informací představitelů SPS vyplynulo, že největším problémem současného českého stavebnictví je stavební legislativa a s ní související příprava staveb, která zatím velmi negativně ovlivňuje zakázkovou náplň stavebních firem, a to zejména v tzv. „dopravní infrastruktuře“. Ani v oblasti
bytové výstavby však situace není nijak optimistická.
Obě strany pak ocenily úroveň sociálního dialogu v odvětví. Shodly se na
tom, že chtějí i nadále spolupracovat na řešení problémů společného zájmu.
Závěrem bylo konstatováno, že oboustranná dosavadní dobrá spolupráce a vzájemné pochopení při řešení aktuálních problémů jsou závazkem
do budoucna pro obě strany. Pavel Zítko, místopředseda OS Stavba ČR

KONEC KVĚTNA PATŘIL HODNOCENÍ
SPOLUPRÁCE OS STAVBA ČR A IOZ SR
Ve dnech 24. a 25. května 2017 se sešli představitelé Odborového svazu Stavba
ČR a Integrovaného odborového zväzu SR (dále jen IOZ). Hlavními body jednání
byla především vzájemná výměna informací o současné situaci ve svazech
a o politické situaci v České a Slovenské republice.

Koncem května se v Žilině uskutečnilo tradiční, každoroční setkání vedení Integrovaného odborového zväzu (IOZ) a OS Stavba ČR. Na snímku 7. zasedání Sněmu IOZ,
které se konalo 25. května v Domě odborů v Žilině
Foto: organizátoři akce
Za OS Stavba ČR se zúčastnil předseda Milan
Vomela, místopředseda Pavel Zítko. Za IOZ se
zúčastnili předsedkyně Marta Brodzianska
a dále Jaroslav Chrupka, Mária Urbanová,
Erika Lörinczová, Kamila Horínková, Igor Neumann a Pavol Galko.
Letošní jednání se konalo v Žilině a bylo specifické tím, že se ho z české strany účastnili
i další zástupci odborových svazů, se kterými
má IOZ partnerský vztah. Jsou to Odborový
svaz pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy (OS TOK ČR)
a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy (OS DOSIA). Za tyto svazy se jednání

zúčastnili Jan Rejský, předseda OS DOSIA, Zdeněk Heller, předseda OS TOK, Miloš Konečný,
místopředseda OS TOK a Jan Čup, místopředseda OS DOSIA.
V úvodu jednání předsedkyně IOZ Marta
Brodzianska stručně popsala aktuální situaci
na Slovensku, a to jak z pohledu výkonu hospodářství SR, tak z pohledu jednotlivých odvětví.
Zmínila i situaci v odborovém hnutí v rámci
Konfederace odborových svazů SR (KOZ), zejména pak problematiku vývoje minimální
mzdy. Uvedla, že svaz organizuje tematicky zaměřená jednání Sněmů IOZ – nejbližší jednání
Sněmu, konkrétně sedmé se bude věnovat tématu: Plnění dohod s partnerskými odboro-

vými svazy. Dále bylo ještě zmíněno téma kolektivní vyjednávání, kdy předsedkyně IOZ zopakovala závěr Ústavního soudu SR, který
v této souvislosti prohlásil, že extenzita (rozšíření) KZVS je protiústavní. V rámci diskuse
a výměny informací bylo dlouze diskutováno
téma evidence odborových organizací a plnění
jejich povinností vůči rejstříkovému soudu.
Česká strana také velmi detailně informovala
kolegy o situaci v odborovém hnutí v ČR, zmíněny byly závěry sněmu ČMKOS, jednání
RHSD, akce na podporu kolektivního vyjednávání „Konec levné práce“, ukazatele vývoje hospodářství v ČR, vývoj minimální mzdy.
Dalším bodem v programu jednání bylo podepsání Průběžného hodnocení a plnění Dohody mezi OS Stavba ČR a IOZ. Zde bylo konstatováno, že Dohoda o spolupráci mezi OS Stavba
ČR a IOZ plní svůj cíl, pro který vznikla a jsou
v ní zahrnuty všechny společné akce za rok
2016, které z dohody vycházejí.
Na závěr byly projednány společné akce do
dalšího období. Nejbližší z plánovaných akcí
pro rok 2017 je Setkání představitelů Wiesbadenské skupiny v Bratislavě (5. - 6. 6. 2017).
Následující den, tj. 25. května, se uskutečnilo
jednání 7. sněmu IOZ. Místem konání byl Dům
odborů v Žilině a pozvání na toto jednání přijali
všichni účastníci výše zmíněného setkání. Jednání sněmu IOZ se zúčastnila i viceprezidentka
Konfederace odborových svazů SR paní Monika Uhlerová. Sněm probíhal v konstruktivním duchu, v rámci bloku vystoupení hostů byli
pak jeho delegáti informováni o řadě témat,
která hýbou odborovou scénou jak v jednotlivých partnerských svazech na české straně, tak
i na úrovni slovenské konfederace. Závěrem
nezbývá než poděkovat našim slovenským přátelům za pozvání na toto jednání, za velmi přátelskou a konstruktivní atmosféru a za možnost
načerpání mnoha zajímavých informací.
Pavel Zítko,
místopředseda OS Stavba ČR

USTANOVENA KOMISE PRO PŘÍPRAVU VIII. SJEZDU OS STAVBA ČR!
(Dokončení ze strany 1)
návání s vyjednávacím týmem Svazu podnikatelů ve stavebnictví o uzavření Dodatku č. 1
KSVS, který byl 29. března 2017 podepsán prezidentem SPS Václavem Matyášem, předsedou
OS Stavba ČR Milanem Vomelou a předsedou
DOSIA Janem Rejským, Petr Janoušek ocenil
postup našeho vyjednávacího týmu v rámci tohoto tříměsíčního kolektivního vyjednávání
a zdůraznil, že význam uzavřeného Dodatku č.
1 KSVS pro rok 2017 spočívá především v tom,
že došlo k navýšení minimálních mzdových tarifů v hodinové mzdě průměrně o 6,3 % a v měsíční mzdě navýšení o 6,7 %. Zároveň však upozornil, že v rámci kolektivního vyjednávání náš
vyjednávací tým přistoupil na argumenty vyjednávacího týmu SPS s tím, že v důsledku
toho, že české stavebnictví mělo v roce 2016
horší výsledky oproti roku 2015, tak platí vzájemná dohoda mezi vedením SPS a OS Stavba
ČR z loňského roku, že když tato situace v roce
2016 nastane, tak za práci přesčas ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu činí příplatek 35
% místo 40 % průměrného výdělku, což platilo

2 - STAVEBNÍK

v loňském roce. Petr Janoušek dále uvedl, že
součástí uzavření a podpisu Dodatku č. 1 KSVS
byla i dohoda o tom, že by Dodatek č. 1 KSVS
měl být rozšířen i na celý rezort stavebnictví
v ČR.
Načež vedoucí našeho vyjednávacího týmu
a místopředseda OS Stavba ČR Pavel Zítko
k tomu dodal, že ministerstvo práce a sociálních věcí oznámilo OS splnění všech podmínek, a tak nic nebrání rozšíření Dodatku č. 1
KSVS pro celý rezort stavebnictví. O termínu
rozšíření budou odborové organizace samozřejmě včas informovány.
Místopředseda OS Pavel Zítko následně
okomentoval svoji písemně předloženou Informaci o výrobě a mzdovém vývoji ve stavebnictví za rok 2016. Dalším bodem programu, který
Pavel Zítko předložil, bylo i Zhodnocení stavu
a vývoje BOZP ve stavebnictví za rok 2016.
Zajímavým bodem diskuse k jednotlivým
bodům projednávaného programu bylo vystoupení čestného předsedy OS Stavba ČR
Stanislava Antoniva, který v souvislosti s konáním akce ČMKOS „Konec levné práce v ČR“
upozornil, že například učitelé této události využili k vyhlášení jejich samostatné akce „Konec levných učitelů“ a obdobně postupovali
pracovníci obchodu a řidiči dálkové dopravy.
Proto se domnívá, že v souvislosti s tím, jak se

české stavebnictví odráží ode dna, tak by se
i členové stavebních odborů měli zamyslet nad
tím, zda by nebylo vhodné vyhlásit podobnou
akci v rámci českého stavebnictví.
Předseda OS Stavba ČR Milan Vomela rovněž informoval členy sněmu, že Předsednictvo
OS Stavba ČR se na svém jednání 29. března zabývalo návrhem na svolání VIII. sjezdu OS
Stavba ČR, kdy doporučilo svolání sjezdu na 1.
a 2. února 2019 do odborářského hotelu Olšanka v Praze, a zároveň jim předložil návrh
složení Komise pro přípravu VIII. sjezdu OS
Stavba ČR. V následné diskusi se jednotliví členové Sněmu OS vyjadřovali k předloženým návrhům a v závěru svého jednání k tomuto bodu
programu schválili jak termín konání sjezdu,
tak i ustavení Komise pro přípravu VIII. sjezdu
OS Stavba ČR v tomto složení: Ing. Milan Vomela (předseda komise), Ing. Pavel Zítko (místopředseda komise), Alena Janíčková (tajemnice komise), Petr Janoušek, Ing. Petr Půta, Bc.
Vladimír Ptáček, Milan Strnad, Vlastislav Šik,
Milan Fišer, Tomáš Krejčí, Ing. Pavel Němejc,
JUDr. Lubomír Dlouhý (svazový právník), Jiří
Kříž a Karel Hnilička.
V závěru jednání Sněmu OS projednali jeho
členové další vnitroodborové otázky včetně
majetkových a finančních otázek.
Miroslav Svoboda

LEVNÁ PRÁCE NENÍ PERSPEKTIVOU
PRO ČESKOU EKONOMIKU!
Aktuální informace o koncepční novele zákoníku práce, analýza zaměstnanosti
a situace na trhu práce v roce 2016, aktuální odborové otázky a informace o činnosti Regionálních rad odborových svazů (RROS) ČMKOS v roce 2016 – to byly
hlavní body jednání 6. Sněmu ČMKOS, který se uskutečnil 23. května v odborářském hotelu Olšanka v Praze.
V úvodu jednání sněmu místopředseda ČMKOS Vít Samek připomněl, jaké hlavní body prosazuje ČMKOS v novele Zákoníku práce, kterou
nyní projednává Poslanecká sněmovna ČR. Patří
k nim především zrušení karenční doby, tj. aby
byly zaměstnancům propláceny první tři dny nemocenské, dále 5 týdnů dovolené pro všechny
pracovníky, či možnost zastavit výrobu při ohrožení zdraví. Konstatoval, že zaměstnavatelé tyto
návrhy ČMKOS odmítají, což se projevuje při projednávání novely zákoníku práce v Poslanecké
sněmovně.
S postojem ČMKOS k analýze zaměstnanosti
a situací na trhu práce v roce 2016 vystoupil Pavel
Janíčko ze sociálně-ekonomického oddělení
ČMKOS. Uvedl, že nastupující digitalizace povede
ke zrušení řady pracovních míst. Odmítl teze z EU,
že jsme v ČR na pracovním trhu málo flexibilní.
Konstatoval, že na rozdíl od zahraničí máme
hodně lidí, kteří pracují jako OSVČ. Upozornil i na
problém se zaměstnáváním zahraničních pracovníků u nás, a to i ze třetích zemí, cestou pracovních
agentur.
Hlavním hostem jednání Sněmu ČMKOS byl
předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který ve
svém vystoupení uvedl, že Česká republika by neměla svoji konkurenceschopnost stavět na levné
pracovní síle a daňovém dumpingu. K výrobě
s vyšší přidanou hodnotou by se měly přesměrovat i investiční pobídky. Konstatoval, že „potřebujeme strukturální změny v ekonomice. Nemůžeme počítat s tím, že budeme úspěšní, pokud
chceme založit ekonomiku na nízkých mzdách
a „daňových rájích“. Uvedl, že on osobně podporuje kampaň „Konec levné práce v ČR“ a doporučil odborům, aby v této kampani vytrvaly. Zároveň
oznámil, že ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová navrhuje zvýšení minimální
mzdy od 1. ledna 2018 o 1200 Kč, to je na 12.200 Kč.
Pokud jde o zákoník práce, premiér Sobotka
uvedl, že přijetí novely brání opoziční poslanci

V tomto prohlášení se mj. uvádí, že před dvěma
lety zahájila ČMKOS kampaň „Konec levné práce
v ČR“, a nyní se ukazuje, že tato kampaň má své výsledky. Hlavním argumentačním zdrojem kampaně „Konec levné práce“ se stal dokument ČMKOS „Vize změny hospodářské strategie ČR,“
který je odbornou ekonomickou obžalobou, proč
po 28 letech patří čeští zaměstnanci mezi nejhůře
placené v rámci EU. Prohlášení konstatuje, že po

z ODS a TOP 09 za „tiché podpory“ některých členů ANO. „Budeme bojovat do
konce volebního období, abychom zákoník práce protlačili,“
prohlásil
premiér
Bohuslav Sobotka.
Předseda ČMKOS
Josef Středula premiérovi poděkoval
za jeho osobní důraz
na kvalitní sociální
dialog. Uvedl, že záměrem
kampaně V úterý 23. května se v hotelu Olšanka v Praze uskutečnil 6. Sněm
bylo přinést zcela ČMKOS, na jehož programu bylo projednání aktuálních otázek činnový impuls pro nej- nosti naší odborové konfederace, a to zejména v souvislosti s daldůležitější nástroj ším prosazováním akce „Konec levné práce v ČR“ Foto: Petr Kolev
odborů, to je pro kolektivní vyjednávání. Konstatoval, že ČMKOS po- dvou letech se odbory staly vlivnou silou, která
žaduje navýšení minimální mzdy na 12.500 Kč. ovlivňuje růst reálných mezd, a vyjednávání s vláUpozornil, že k trvalým požadavkům odborů patří dou ČR v rámci tripartity přináší růst minimální
i růst důchodů, zvyšování sociálních dávek po- mzdy a platů. Prohlášení oceňuje různé formy
třebným občanům apod. Zároveň uvedl, že 14. září protestů odborářů, včetně stávky, k níž došlo
se opět, již potřetí, uskuteční akce ČMKOS „Ko- v řadě firem a podniků, kde selhalo kolektivní vynec levné práce v ČR“. Kromě argumentů pro zvy- jednávání, a které vedly nakonec k dosažení požašování mzdových tarifů bude důležitou součástí davků těchto odborářů. V závěru prohlášení apetéto akce i skutečnost, že odbory před říjnovými luje na politiky a politické strany, aby dali jednovolbami do Poslanecké sněmovny upozorní pro- značně najevo, že hospodářská strategie ČR nestřednictvím svých informací a přítomných médií může být postavena na levné práci. ČMKOS zároširokou veřejnost o tom, které politické strany, veň vyzývá poslance a senátory, aby nedopustili
a také poslanci, svým hlasováním při přijímání zá- drastické zhoršování pracovních práv a zvedli
konů vycházejí vstříc požadavkům odborů, ruku pro novelu Zákoníku práce.
Závěr Sněmu ČMKOS patřil projednání řady
a které nikoliv. Aby lidé pochopili, komu mají dát
vnitroodborových otázek, včetně informace
svůj hlas ve volební místnosti.
V souvislosti s projednáváním otázek navyšo- o činnosti RROS, s níž vystoupila místopředsedvání mzdových tarifů Sněm ČMKOS projednal kyně ČMKOS Radka Sokolová. V diskusi k toa schválil prohlášení ČMKOS pod názvem „Levná muto bodu členové Sněmu konstatovali, že se popráce není perspektivou pro českou ekonomiku. dařilo dosáhnout fungování krajských tripartit ve
Miroslav Svoboda
Důstojné pracovní podmínky pro 21. století“. všech krajích.

28. DUBEN – MEZINÁRODNÍ VZPOMÍNKOVÝ DEN
Již tradičně si 28. dubna připomínají odbory na celém světě památku obětí pracovních úrazů, nemocí z povolání a zraněných při
práci. Loňský rok je optimističtější pouze co do počtu smrtelných pracovních úrazů, Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad evidují 104 smrtelných pracovních úrazů, což je méně
než v roce 2015, kdy se jich stalo 131.

Již tradičně se 28. dubna konal před budovou DOS v Praze Mezinárodní vzpomínkový den, kdy si odbory na
celém světě připomínají oběti smrtelných pracovních
úrazů. Na schodišti do budovy bylo umístěno 104 křížů,
které symbolizovaly 104 obětí smrtelných pracovních
úrazů v ČR za rok 2016. Na snímku (zleva) generální
inspektor Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) Rudolf
Hahn, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, předseda ČMKOS Josef Středula a místopředsedkyně ČMKOS Radka Sokolová
Foto: Petr Kolev

„Naším cílem je, aby obdobně jako ve firmách, kde působí odbory a jsou zde výdělky
výrazně vyšší než ve firmách
bez odborů, byla i nízká úrazovost a bezpečnost práce na vysoké úrovni,“ prohlásil předseda ČMKOS Josef Středula.
„Proto usilujeme, aby v rámci
právě projednávané novely zákoníku práce byla dána zpět odborům pravomoc, že v případech vážného ohrožení zdraví
a života zaměstnanců mohou zastavit práci,“ dodal. Generální
inspektor inspekce práce Rudolf Hahn uvedl, že za 2016
Státní úřad inspekce práce evi-

duje 44 401 pracovních úrazů, z nichž bylo 1304
závažných a 104 smrtelných. Ve srovnání s rokem
2015 jde o pokles, konstatoval. Ministryně sociálních věcí Michaela Marksová připomněla, že na
28. duben připadá světový den bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, který vyhlásila Mezinárodní organizace práce.
Účastníci shromáždění při příležitosti tohoto
Mezinárodního vzpomínkového dne zapálili
u symbolických křížů svíčky. Součástí této akce
byla dopolední odborná konference za účasti vedení ČMKOS, svazových inspektorů bezpečnosti
práce, generálního inspektora SÚIP a státních
úřadů a výzkumných ústavů.
(svo)

STAVEBNÍK - 3

SPOLUPRÁCE MEZI SÚIP A OS STAVBA ČR
JE PRO OBĚ STRANY PROSPĚŠNÁ!

Ve středu 12. dubna 2017 se v zasedací místnosti OS
Stavba ČR uskutečnilo vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) za rok 2016. Na
snímku si navzájem předávají zápis z tohoto vyhodnocení vzájemné spolupráce generální inspektor SÚIP
Mgr. Ing. Rudolf Hahn (vpravo) a předseda OS Stavba
ČR Ing. Milan Vomela
Foto: Zdeněk Švehla

Ve středu 12. dubna
2017 se v zasedací místnosti OS Stavba ČR
uskutečnilo vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce
práce (SÚIP) za rok
2016. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Rudolf Hahn
a za OS Stavba ČR předseda OS Milan Vomela,
místopředseda OS Pavel Zítko a svazový inspektor
bezpečnosti
práce Zdeněk Švehla.
Obě strany při vyhodnocení plnění Dohody
konstatovaly, že jejich
spolupráce, jež vyplývá

z Dohody o vzájemné spolupráci mezi OS
Stavba ČR a SÚIP, uzavřené 7. ledna 2013,
je účinná a prospěšná pro obě strany.
Představitelé SÚIP a OS Stavba ČR si přitom předali potřebné materiály. Zástupci
OS Stavba ČR předali představiteli SÚIP
aktuální seznam zaměstnavatelských subjektů, ve kterých působí organizační jednotky odborového svazu, dále dokument
o rozšíření závaznosti KSVS a zprávu
o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci u OS Stavba ČR za rok
2016. Naproti tomu jsme od generálního
inspektora SÚIP Rudolfa Hahna získali
Roční program kontrolních akcí SÚIP na
rok 2017. Poté následovalo vyhodnocení
spolupráce a zároveň se obě strany vyslovily pro pokračování spolupráce ve
smyslu výše uvedené dohody i do budoucna beze změn.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE ZLATÝ PERMON ZA ROK 2016
Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen za bezpečnost v hornictví „Zlatý
Permon“ se uskutečnilo v kanceláři ředitele kanceláře úřadu na Českém báňském úřadu (ČBÚ) 21. března 2017. Jednání se zúčastnili ředitel kanceláře
úřadu a předseda komise JUDr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel odboru hornictví
ČBÚ Ing. Radim Mžyk, předseda OS PHGN Bc. Jan Sábel, a místopředseda OS
Stavba ČR Ing. Pavel Zítko.
Ceny se udělují celkem v 5 kategoriích, a to:
I. kategorie - hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl; II. kategorie –
hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom; III. kategorie – hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom,
těžba písku nebo štěrkopísku (subjekt s alespoň 51
zaměstnanci); IV. kategorie – činnost prováděná
hornickým způsobem, včetně těžby nafty (subjekt

s alespoň 51 zaměstnanci); V. kategorie – hornická
činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (subjekt s nejvýše 50 zaměstnanci).
Zaměstnavatelské subjekty, ve kterých působí
odborové organizace OS STAVBA ČR, se zúčastňují
soutěže pouze v kategoriích III. a V. Ostatní kategorie jsou mimo obor činnosti těchto subjektů.
Vítězem v soutěži za rok 2016 ve výše uvedených
kategoriích (III. a V.) jsou:

Ve III. kategorii: 1. místo – Provodínské písky
a.s. Na druhém místě skončila společnost CEMEX
Sand, k.s. a na třetím místě se umístil Českomoravský štěrk, a.s. Na dalším místě již bez uvedení
pořadí skončila EUROVIA Kamenolomy, a.s.
V V. kategorii: 1. místo – Velkolom Čertovy
schody, akciová společnost. Na druhém místě
skončila společnost Severočeské pískovny a štěrkovny s.r.o., na třetím místě se umístila Sokolovská
uhelná, právní nástupce, a.s. Na dalších místech bez
uvedení pořadí skončily společnosti Kartonáže
a cementace, s.r.o., Lafarge cement, a.s. a HASIT
Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Jenom je
k tomu zapotřebí poznamenat, že ve společnostech,
které jsou v textu zvýrazněny, působí ZO OS Stavba
ČR.

USPOKOJENÍ S VYHODNOCENÍM SPOLUPRÁCE MEZI ČBÚ A OS STAVBA ČR!
Vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2016 se uskutečnilo dne 5. dubna 2017 v prostorách Českého
báňského úřadu.
Na schůzce bylo projednáno plnění jednotlivých bodů Dohody o vzájemné spolupráci Českého báňského úřadu a Odborového svazu Stavba
České republiky ze dne 15. října 2007. Dokument
o plnění jednotlivých bodů Dohody podepsali za
ČBÚ předseda úřadu Martin Štemberka a za OS
Stavba ČR předseda OS Milan Vomela. Jednání
k vyhodnocení vzájemné spolupráce za rok 2016
se dále zúčastnili za Český báňský úřad zástupce
předsedy a ředitel Sekce báňské správy Pavel
Dvořák a ředitel kanceláře předsedy Ladislav
Svoboda, za Odborový svaz Stavba ČR místopředseda OS Pavel Zítko a svazový inspektor
bezpečnosti práce (SIBP) Zdeněk Švehla.
Celkovému vyhodnocení plnění Dohody za rok
2016 předcházela vyhodnocení dílčí, které na každém Obvodním báňském úřadu podepsali za OBÚ
předseda příslušného OBÚ a za OS Stavba ČR je
podepsal svazový inspektor bezpečnosti práce
Zdeněk Švehla. Kromě toho se SIBP zúčastnil celkem 7 komplexních prověrek Obvodních báňských úřadů, a to v a.s. Lom Matula Hlinsko, v a.s.
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Cement Hranice, v a.s. Skanska, lom Březín, v o.s.
Heluz, cihelna Hevlín, v a.s. Provodínské písky,
v a.s. P-D Refractories CZ, těžby Březinka a společnosti LB MINERALS, s.r.o., provoz Skalná.

Ve středu 5. dubna podepsali předseda Českého báňského úřadu (ČBÚ) Ing. Martin
Štemberka (vlevo) a předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela vyhodnocení vzájemné spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mezi ČBÚ a OS Stavba
ČR
Foto: Zdeněk Švehla

Texty článků připravil Zdeněk Švehla

VÝZNAM KOLEKTIVNÍ SMLOUVY
SI UVĚDOMUJÍ I V A.S. EUROVIA CS
Společnost EUROVIA CS, a. s., dříve Stavby silnic a železnic, a. s., patří k nejvý- s odbory vyhodnocuje možná rizika při práci
znamnějším stavebním firmám v České republice, zejména v oblasti doprav- a snaží se je odstranit a v případě, že to úplně nejde, tak je minimalizuje. „Mimochodem, pro
ního stavitelství.
Po roce 1992 vstoupil do společnosti francouzský kapitál, od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost
Eurovia, která působí v 18 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI. Právě tato
skutečnost, nás vedla k tomu, že jsme se zajímali o to, jaká panuje v její české části firemní
kultura. Hovořili jsme o tom s personální ředitelkou společnosti EUROVIA CS Erikou Kohoutovou a předsedkyní KOO OS Stavba ČR
Libuší Černou, která je rovněž členkou Předsednictva OS Stavba ČR.
„V zásadě nedošlo k žádné přelomové změně,
kontinuita vzájemných vztahů vedení společnosti a odborových organizací pokračovala, koordinační odborový orgán nadále pracoval
podle svých zvyklostí,“ charakterizovala ředitelka Kohoutová vstup francouzského kapitálu
do bývalé společnosti
Stavby silnic a železnic
a její převzetí. Potvrdila
mně to i předsedkyně odborů Libuše Černá.

vedení společnosti ve spolupráci s odbory pořádá různé kulturní, sportovní akce, či organizuje i cestování pro zaměstnance. Jak k tomu
podotkla Libuše Černá, tyto akce se dělají na
různé regionální úrovni, ale významnou akcí
celopodnikového charakteru je soutěž o putovní Pohár předsedy představenstva EUROVIA CS ve fotbale, kterou organizují odbory,
a jehož se zúčastňují fotbalová družstva zaměstnanců z České republiky i ze Slovenska.
Její význam je vysoký, dodala Libuše Černá,
protože turnaj napomáhá k přátelské atmosféře v celé společnosti.

příští rok se u nás připravuje využití nových
ochranných oděvů. Je to z důvodu, aby byli naši
pracovníci lépe vidět při práci na silnicích, kde
se často pracuje za dopravního provozu. Proto
budou oděvy obsahovat nové bezpečnostní
prvky,“ vysvětlila Libuše Černá.

Pohledy nečlenů odborů na práci
odborů

„Víte, když se někomu na pracovišti něco
stane, ať již jde o pracovní úraz, či jinou záležitost, obrací se na odbory se žádostí o pomoc při
vyřízení této záležitosti,“ dále objasňovala roli
odborů Libuše Černá. „Ale, jinak, v normálním,
běžném pracovním životě, mnozí lidé na svých
Dopady krize po r. 2008
pracovištích potřebu odborů bohužel necítí.
Personální ředitelka Erika Kohoutová potvr- Třeba mají pocit, že ušetřili za členské přídila, že tato globální ekonomická krize po r. spěvky odborům. Ozvou se až po kolektivním
vyjednávání. To chtějí vědět, kolik dostanou přidáno. Je to nekonečný
příběh, kdy lidem musíte
vysvětlovat, že na růst své
mzdy nemají právní nárok. Je to na každém zaKolektivní
městnavateli, komu se
smlouva má vyšší
rozhodne přidat a komu
úroveň!
nikoliv. Lidem se těžko
vysvětluje, že kdyby neOd ředitelky Kohoubylo kolektivní smlouvy,
tové a předsedkyně Litak by pracovali třeba za
buše Černé jsem se dominimální mzdu. Když
zvěděl, že podniková koněkteří z nich hlasitě vylektivní smlouva je uzavíprávějí, že nejsou spokorána na dva roky s tím, že
jeni se svými výdělky,
její mzdová část je uzavíkteré jim zajišťuje kolekrána na jeden rok. Libuše
tivní smlouva, tak jim říČerná toto kolektivní vykám: Podívejte se u soujednávání o nové kolek- Libuše Černá
Ing. Erika Kohoutová
tivní smlouvě charakteriFoto: archiv OS Stavba ČR
Foto: archiv Eurovia, a.s. kromníka, jaké byste tam
měli pracovní a sociální
zovala tak, že je vždy
s velkým předstihem ustanoven vyjednávací 2008 se dotkla i jejich společnosti, a že díky po- podmínky. Vždyť v EUROVIA CS máte jistotu,
tým, který s pověřeným zástupcem vedení spo- klesu zakázek došlo i u nich k určitému pro- že v den výplaty ji dostanete! Máte zde stralečnosti projednává jednotlivé otázky, o nichž pouštění zaměstnanců. Zároveň však k tomu venky, pracovní oblečení a další benefity. Ale co
současně informuje předsedy jednotlivých zá- předsedkyně KOO Libuše Černá dodala „při- v malých firmách? Tu jistotu tam nemusíte mít,“
kladních organizací, čili o tom, jak by mohla ko- stoupili jsme na dohodu se zaměstnavatelem, hájila roli odborů při kolektivním vyjednávání
lektivní smlouva vypadat, o kolik by se mohly abychom zabrzdili další propouštění a dohodli Libuše Černá s tím, že v EUROVIA CS se jim to
zvednout mzdy. Nakonec se obě strany vždy do- jsme se v rámci kolektivního vyjednávání na daří plnit.
hodly na konečném znění kolektivní smlouvy, zmrazení mezd, ale sociální benefity jsme zabyť ne vždy se podaří odborům dosáhnout sto- chovali“. Pokud jde o propuštěné zaměstnance, Přebírání zahraničních zkušeností
procentního zahrnutí jejich požadavků, dodala odbory dále s vedením dojednaly, že lidé, kteří
od firmy odcházeli a byli u ní zaměstnáni delší
Libuše Černá.
V závěru naší diskuse jsme se dostali k otázce
„Naše kolektivní smlouva je o stupínek vyšší dobu, dostali vyšší odstupné. Zkrátka, byla to přebírání zahraničních zkušeností z práce odnež odvětvová kolektivní smlouva pro staveb- dohoda za to, že nebudeme nárokovat nárůst borů v mateřské firmě či jejích filiálkách. Přednictví. Máme velmi dobré benefity pro zaměst- mezd v kolektivní smlouvě, konstatovala Li- sedkyně KOO Libuše Černá se pravidelně zúnance. Společnost EUROVIA CS má v rámci buše Černá.
častňuje plenárních zasedání i schůzí sekretariŘeditelka Kohoutová k tomu dále uvedla, že átu Evropské rady zaměstnanců (ERZ) ve sposrovnatelných stavebních společností jedno
z nejvyšších penzijních připojištění, které na- „v současné době, vzhledem k ekonomickému lečnosti Eurovia. Podle Libuše Černé je lobízí zaměstnancům,“ charakterizovala výhody vývoji a mírnému vzestupu stavebnictví v po- gické, že každý zástupce odborů z dané země,
jejich kolektivní smlouvy předsedkyně odborů slední době, bylo možné navyšovat mzdy a opět kde Eurovia působí, se snaží prezentovat svoje
Libuše Černá a zároveň vysvětlila, že „po odpra- přijímat nové zaměstnance.“ Podle ředitelky problémy. Logicky to dělá i ona, která upozorcování dvou let u nás se může zaměstnanec při- Kohoutové se situace v posledních dvou letech ňuje na rozdíl ve výši mezd mezi „starými“ a „nohlásit do penzijního připojištění s tím, že stej- trochu stabilizovala. Další období ukáže. Stále vými“ členskými zeměmi EU. Přesto se objenou částku, kterou dá zaměstnanec, dá i za- zůstává problematika EIA, která má na do- vuje i snaha najít společnou řeč. Například při
městnavatel, a to do výše 2000 Kč.“ Podle ní je to pravní stavitelství vliv, stejně tak jako další fak- posledním zasedání 11. a 12. září v Paříži Libuše
tory, jako jsou nevypořádané majetkové po- Černá zdůraznila, že nelze se jen bavit o bezpečněco, čeho si zaměstnanci nesmírně váží.
měry u projektů, výpadek projektování a další. nosti práce, ale je nutné se držet i zákonů té
země, kde společnost Eurovia působí, a v tom ji
Volný čas zaměstnanců
ostatní členové ERZ dali za pravdu.
Bezpečnost práce prvořadým
Sounáležitosti zaměstnanců s firmou napoMiroslav Svoboda
úkolem
máhají i různé společenské, kulturní a sportovní aktivity. Ředitelka Kohoutová potvrdila,
Podle Libuše Černé je bezpečnost práce
že společnost EUROVIA CS působí nejen u celé společnosti EUROVIA CS na prvním
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v České republice, ale i na Slovensku. Přičemž místě. Nejenom, že management ve spolupráci

V MOSTĚ SE KONAL PŘEBOR ČR
STAVEBNÍCH ŠKOL VE FLORBALU
Ve čtvrtek 6. dubna se konal Přebor České republiky stavebních škol ve florbalu
v Mostě.
boru se zúčastnilo celkem 7 družstev.
Všechna utkání měla vysokou sportovní úroveň a bylo vidět mnoho pohledných akcí a krásných branek.
Zcela po právu zvítězili borci z domácího týmu. Na akci se finančně podílela Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
V konečném pořadí se umístila
soutěžící družstva takto:
1. SŠT Most
2. SOŠE a S,OA a SZŠ Chomutov
3. SŠS a S Teplice
4. SŠP, H a S Litoměřice
5. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
6. SPŠ Tachov
Radost ve tvářích členů vítězného družstva (ze 7. SŠS a Ř Stochov
Sportovně technická komise vyStřední školy technické v Mostě) v Přeboru ČR stahodnotila nejlepší hráče přeboru:
vebních škol ve florbalu je prostě vidět
Foto: organizátoři soutěže Brankář: Kučera Petr, Tachov
1. hvězda přeboru: Dvořák Matěj,
Pořadatelem akce byla Střední škola tech- Chomutov; 2. hvězda přeboru: Fürstl Michal,
nická v Mostě. Její ředitel PaedDr. Karel Vokáč Most
(red)
byl zároveň i ředitelem tohoto přeboru. Pře-

PŘEBOR ČR STŘEDNÍCH ŠKOL SE
STAVEBNÍM ZAMĚŘENÍM V NOHEJBALU
Ve dnech 25. - 27. dubna 2017 proběhl ve sportovní hale Střední průmyslové
školy Otrokovice pod patronací ředitele školy Mgr. Libora Basela, Odborového
svazu Stavba ČR a města Otrokovice Přebor ČR středních škol se stavebním
zaměřením v nohejbalu.
Přebor byl oficiálně zahájen už večer 25. dubna
poradou vedoucích zúčastněných družstev, organizátorů akce a rozhodčích v salonku jídelny SPŠ
Otrokovice. Zde bylo usneseno, že všechna družstva se spolu utkají v základní skupině systémem
každý s každým. Do akce se zapojilo široké spektrum středních škol z celé republiky, přičemž největší zastoupení měl vzdálený Ústecký kraj.
Ve středu ráno začal náročný program prvního
hracího dne přeboru nástupem zúčastněných
družstev. Slavnostní zahájení přeboru provedla
statutární zástupkyně ředitele SPŠ Otrokovice
Mgr. Dagmar Pavlacká společně s delegátem OS
Stavba ČR panem V. Vaverkou. Ihned po slavnostním úvodu se rozběhla jednotlivá utkání plná
vzruchu a napětí. Reprezentanti všech zúčastněných škol podávali kvalitní sportovní výkony
a bojovali o co nejlepší umístění. V prvním hracím
dnu se odehrála většina utkání, na druhý hrací
den zůstala dohrávka několika zápasů.
Ve čtvrtek se uskutečnila poslední utkání, přičemž v každém z nich šlo o celkové konečné
umístění. Po vyrovnaném a naprosto strhujícím
zápase se na pomyslný zlatý stupeň zcela zaslouženě vyšplhali hoši z Ústí nad Labem, kteří neprohráli jediný zápas, jako druhé skončilo družstvo
Rybitví. V prostorách sportovní haly SPŠ Otrokovice proběhla mimořádně zdařilá sportovní akce,
která nebyla narušena žádnými projevy nesportovního chování hráčů ani diváků. Během akce
také nedošlo k žádným zraněním.
Na závěr turnaje proběhlo slavnostní vyhodnocení, předání cen a diplomů zástupcem OS Stavba

ČR Stanislavem Augustinem. Všichni účastníci
byli, dle vlastních slov, spokojeni a už se těší na
další ročník tohoto populárního turnaje.
Pořadí družstev:
1. SPŠS a SOŠST Ústí n.L.
2. SPŠS Pardubice-Rybitví
3. AŘ-SŠT Praha – Zelený pruh
4. SŠEaS,OAaSZŠ Chomutov
5. SŠSaS Teplice
6. SPŠ Otrokovice
7. Škola Pohoda Litoměřice (mimo soutěž)
Aleš Kaštovský, zástupce ředitele, Střední
průmyslová škola Otrokovice

Ve dnech 25. - 27. dubna 2017 proběhl ve
sportovní hale Střední průmyslové školy
Otrokovice Přebor ČR středních škol se
stavebním zaměřením v nohejbalu. Na
snímku členové vítězného družstva SPŠS
a SOŠST Ústí nad Labem se svými trofejemi
Foto: organizátoři soutěže

LETNÍ SPORTOVNÍ HRY
MUŽŮ A ŽEN
Každoročně Střední průmyslová
škola stavební Pardubice pořádá,
ve spolupráci s dalšími pořadateli,
Letní sportovní hry OS Stavba ČR
v Rybitví. Ty letošní, na které vás
srdečně zveme, se uskuteční ve
dnech 30. června a 1. července
2017.
Očekává se účast více jak 120 účastníků
z 12 až 15 základních stavebních organizací. Ženy budou startovat v bowlingu,
stolním tenisu, minigolfu a šipkách. Sportovní soutěže pro muže jsou připraveny
v malé kopané, nohejbalu trojic, stolním
tenisu, minigolfu, bowlingu a šipkách.
Opět se uskuteční i volejbal, ve kterém je
podmínkou, aby za družstvo startovaly
dvě ženy.
Putovní pohár předsedy budou z loňského ročníku obhajovat Provodínské
písky, které zvítězily o jediný bod před ZO
Schiedel Zliv. Silnou trojku doplňuje ZO
Dinaska Svitavy.
V 7 sportech a 11 kategoriích bude rozděleno 31 pohárů v soutěžích jednotlivců
a 33 pohárů je připraveno pro soutěž družstev. Absolutní vítěz získá Putovní pohár
předsedy OS Stavba ČR a pohár za první
místo. Poháry rovněž získají i družstva na
druhém a třetím místě v celkovém hodnocení. Celkový počet 68 pohárů doplní
stejný počet diplomů.
Populární bowling bude první soutěží
v pátek večer v moderním bowlingovém
centru v Pardubicích. Následovat bude
kulturní večer s hudbou a v sobotu ráno
budou XXIII. Letní sportovní hry slavnostně zahájeny za přítomnosti významných osobností.
V sedmi předcházejících ročnících se
soutěžilo o Putovní pohár předsedy OS
Stavba ČR a mezi nejúspěšnější patří ZO
Provodinské písky se 113 body, dále ZO
SPŠ stavební Rybitví s 97 body, ZO Schiedel Zliv s 90 body a ZO Dinaska Svitavy s 86
body. Celkem je hodnoceno 23 ZO OS
Stavba ČR.
Do celkového hodnocení Putovního
poháru předsedy významně přispívají
soutěže žen. Nejúspěšnější ZO Dinaska
Svitavy se 74 body, ZO SPŠ Rybitví s 53
body, ZO Schiedel Zliv s 51 body, ZO Kovona Karviná se 48 body a ZO Provodínské
písky se 44 body. Soutěží žen se doposud
zúčastnilo 15 základních organizací.
Několik organizačních informací:
Jízdné hradí vysílající organizace, ostatní
náklady hradí OS Stavba ČR. Každý účastník her uhradí proti dokladu startovné ve
výši 200,- Kč. Všichni startující jsou pojištěni proti úrazu. Přihlášky můžete zaslat
na adresu: Mgr. Drahoslav Česák, Střední
průmyslová škola stavební, Sokolovská
150, 533 54 Rybitví, mobil: 602 487 644, tel.:
466 680 339, email: waglakca@seznam.cz.
Zdeněk Čihák, předseda Sportovní
komise OS Stavba ČR
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