ČASOPIS OS STAVBA ČR

www.osstavba.cz

ÚNOR 2018

ROČNÍK 130

č. 1

CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ROCE
Rozhovor s předsedou OS Ing. Milanem Vomelou
● Pane předsedo, jak všichni víme, máte
za sebou první rok v nejvyšší volené funkci
v rámci svazu. Jaký to byl z vašeho pohledu rok?
Rok 2017 byl ve znamení realizace změn,
které přijal IV. Sněm našeho OS v prosinci
2016, a to hlavně personálních. Protože jsme
si dali za cíl zachovat činnosti svazu a servis
pro základní a místní organizace v obdobném rozsahu, jako v minulosti, bylo potřeba
přerozdělit práci mezi zbývající zaměstnance. Mohu prohlásit, že se nám, i po snížení
na 7 zaměstnanců, dařilo a daří činnost svazu
a úkoly z plánu práce zajišťovat. Znamená to,
že všichni zaměstnanci zvýšili pracovní úsilí a nasazení. Chtěl bych při této příležitosti
všem zaměstnancům za jejich práci pro svaz
poděkovat.
● Takže hodnotíte uplynulý rok jako úspěšný, mám však pro vás na první pohled jednu zcela jednoduchou, nicméně zásadní
otázku. Co čeká Odborový svaz Stavba
z Vašeho pohledu v roce 2018?
Myslím, že je na místě, abych stručně připomenul hlavní priority činnosti našeho svazu
v tomto roce. Je to zejména:
– Uzavření dodatku mzdové části Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS), který by platil od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019.

V případě, že by se vyjednávání se Svazem
podnikatelů zkomplikovalo, očekávám maximální podporu ze základních organizací
našemu vyjednávacímu týmu. V závěru
roku začneme připravovat celou novou
KSVS na další období;
– V návaznosti na dodatek KSVS uzavření kvalitních Podnikových kolektivních
smluv – opět především v oblasti růstu
mezd a pracovních podmínek zaměstnanců;
– Pokračování v přípravě VIII. sjezdu OS;
– Realizace Plánu výchovy a vzdělávání
na rok 2018;
– Zabývání se problematikou zaměstnávání
cizinců v našem odvětví;
– Přijímání nových členů OS.
● Myslíte si, že se konečně podaří odstranit některé významné bariéry pro úspěšný
rozvoj stavebnictví, jaký očekáváte vývoj
a co pro to mohou odbory učinit?
Letošní rok je pro odbory a nás všechny
důležitý také proto, že je rokem možných
změn v politice. Máme novou vládu vzešlou
z voleb do Parlamentu, která sice ještě nemá
důvěru v Poslanecké sněmovně, ale již naplno
vládne a na většině ministerstev již probíhají
personální změny. Budeme volit prezidenta
ČR a na podzim proběhnou komunální vol-

by. Tyto změny
se určitě projeví
v našem odvětví.
Proto jsme se společně s ČMKOS
a naším sociálním
partnerem SPS zapojili do jednání
s novou politickou
reprezentací, abychom dojednali co
nejlepší podmínky
pro naše členy.
O této činnosti vás Ing. Milan Vomela,
i nadále budeme předseda OS Stavba ČR
informovat na intranetu v rámci webu OS Stavba ČR (www.
osstavba.cz - záložky Rada ČMKOS, RHSD /
tripartita/ a Rada vlády pro stavebnictví), kde
jsou k dispozici informace o projednávaných
materiálech včetně usnesení a závěrů).
● Již v úvodu jste zmínil, že svaz čeká rok
„předsjezdový“, čili rok přípravný. Nepochybuji o tom, že zaměstnanci a funkcionáři OS vše zvládnou a připraví vše na VIII.
sjezd tak, aby tento proběhl úspěšně. Nicméně stále se něco děje, co s tím?
(Pokračování na straně 2)

VI. SNĚM OS STAVBA ČR SCHVÁLIL PLÁN PRÁCE
ODBOROVÉHO SVAZU NA ROK 2018
log Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) a ČMKOS o vytvoření podmínek pro možnost předčasných
odchodů do důchodu v těžkých profesích,
jejíž druhá část je nazvána BiDi II. Průběžně probíhají tzv. kulaté stoly, v nichž si obě
jejichž prostřednictvím by byla informována strany, to je zaměstnavatelé a odbory, vyměňují své názory a stanoviska na řešení tohoto
celá členská základna o všem podstatném,
problému. První akce proběhla v září 2017,
co čeká náš svaz v příštím období. Proto
a to mezi Svazem podnikatelů ve stavebnictví
také byla zorganizována anketa pro jednot- a OS Stavba ČR. Další akce tohoto typu bulivé ZO/MO, v níž by se jednotliví členové dou plynule navazovat.
měli k tomuto problému vyjádřit. Výsledky
Dále Milan Vomela okomentoval předlotéto ankety obdrží komise pro přípravu VIII. ženou Zprávu o průběžném plnění Programu,
sjezdu OS Stavba ČR a lze je formou změny rezolucí a usnesení VII. sjezdu OS Stavba
Plánu práce zohlednit.
ČR. Věnoval se i tomu, co čeká odbory v souV diskusi vystoupil i čestný předseda OS vislosti s ustavením nové vlády ČR. Uvedl,
Stavba ČR Stanislav Antoniv, který ocenil že vedení ČMKOS očekává úspěšné pokrapráci nového vedení svazu a sedmi jeho za- čování tripartitního dialogu mezi vládou ČR,
městnanců, kteří obětavě zajišťují veškerou zaměstnavateli a odbory. K tomu je nutné
vnitroodborovou činnost.
ze strany odborů vyvíjet trvalý tlak na vládu
Místopředseda OS Stavba ČR Ing. Pavel
Zítko mj. uvedl, že pokračuje bipartitní dia(Pokračování na straně 2)

Zprávy o průběžném plnění Programu, rezolucí a usnesení VII. sjezdu OS Stavba ČR, o činnosti předsednictva OS od květnového zasedání Sněmu OS, Komise
kolektivního vyjednávání o přípravě Dodatku č. 2 ke KSVS, Komise pro přípravu
VIII. sjezdu OS Stavba ČR a návrh plánu práce OS Stavba ČR na rok 2018 – to byly
hlavní body programu VI. zasedání Sněmu OS Stavba ČR, 13. 12. 2017 v Praze.
Předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela věnoval zvláštní pozornost zhodnocení úrovně říjnových regionálních konferencí
OS Stavba ČR. Předsednictvo OS Stavba ČR
na svém zasedání v listopadu konstatovalo
nižší účast delegátů, než tomu bylo v uplynulých letech. Důvodem je skutečnost, že
v současné době se lidé snaží udržet si pracovní místa, což se týká i odborářů, kteří mají
podle platné legislativy nárok být uvolněni
na jednání odborových orgánů. Přesto je pro
mnoho z nich důležitější zůstat na pracovišti,
než se zúčastnit jednání odborového orgánu.
Byl vysloven návrh, aby tyto regionální konference byly nahrazeny poradou předsedů
základních a místních organizací (ZO/MO),
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(Dokončení ze strany 1)

V loňském roce jsme zahájili přípravu VIII.
sjezdu OS, která bude vrcholit letos. Začala
pracovat Komise pro přípravu sjezdu, do základních a místních organizací byl zaslán
k připomínkování první návrh sjezdových
materiálů - Jednacího řádu sjezdu, Stanov
a Programu OS. Vyzvali jsme kolegy a kolegyně k připomínkování těchto dokumentů
a zaslání návrhů a připomínek do 31. 5. 2018
● Jedna věc je běžný chod odborového svazu, běžné činnosti, další otázkou je však
příprava na budoucnost. Věříte, že OS
bude po sjezdu v dostatečně dobré kondici
pro další činnost ve prospěch svých členů?
Zde jsem přesvědčen o tom, že se nám již
v roce uplynulém podařilo, a zejména pak
v roce stávajícím podaří učinit takové kroky,
které budou svaz nejen stabilizovat, ale přispějí i k tomu, že bude na současné i budoucí
výzvy velmi dobře připraven. Mohu zmínit
několik kroků, které již probíhají. V minulém
roce jsme společně s představiteli jednotlivých odborových organizací vcelku úspěšně
zvládali naplňovat požadavky zákonodárců
(i když z našeho pohledu byly tyto požadavky
v rozporu s mezinárodními úmluvami) na evidenci a registraci odborových organizací.
Znamenalo to však nesmírné úsilí všech dotčených kolegů, zejména zaměstnanců svazu,
kteří poskytovali našim funkcionářům zcela

nadstandardní servis a naplnění povinností
ZO/MO tak výrazně pomáhali. Velký nápor
to však byl a do budoucna i bude pro samotné funkcionáře. Ti svou činnost v naprosté
většině případů vykonávají jako neuvolnění
a za jejich úsilí si bezpochyby zaslouží poděkování. V souvislosti se změnami, které
vyplývají jednak z legislativy, ale i vzhledem k již v úvodu zmíněným změnám, jsme
pro odborové organizace připravili a aktivně
jim nabízíme on-line přístup ke správě svých
organizací. Musím zde s potěšením konstatovat, že této jedinečné možnosti využívá stále
více našich základních a místních organizací,
čímž významně přispívají ke zpružnění činnosti našeho svazu.
● Jaký je vývoj členské základny, jaké jsou
trendy posledních měsíců a v čem vidíte
příležitosti pro váš svaz?
V loňském roce jsme poprvé po dlouhé
době zaznamenali určitou stabilizaci členské
základny. Vypadá to, že několikaletý setrvalý trend, kdy docházelo ke snižování počtu
zaměstnanců ve stavebnictví, se postupně
zastavuje, a věříme, že ruku v ruce s tím se
bude vyvíjet i naše členská základna. Navíc
pozitivní nálada ve společnosti, kterou velmi
výrazně napomohly nastolit odbory, zejména
pak ČMKOS akcí „Konec levné práce“, se
odráží i v myšlení zaměstnanců. V loňském
roce bylo založeno několik odborových orga-

nizací v rámci našeho svazu a tento trend dle
mých informací pokračuje i v roce letošním.
Věřím tedy, že nejhorší časy má jak stavebnictví z hlediska negativního vývoje produkce, tak i náš svaz z hlediska neradostného vývoje členské základny, za sebou.
● Jakou další významnou událost mohou
letos očekávat členové OS Stavba ČR?
Myslím, že je důležité zmínit, že v dubnu
letošního roku se koná VII. sjezd ČMKOS.
Českomoravská konfederace odborových
svazů je největší odborovou centrálou v zemi
a náš svaz je její nedílnou součástí. Stále patříme mezi významné členy, a proto cítíme
povinnost se spolupodílet důstojně i na její
činnosti. Pravidelně se účastním všech rozhodujících jednání tohoto uskupení a naši
zástupci se aktivně zapojili do příprav dokumentů na další volební období. Byly již
schváleny návrhy Jednacího řádu sjezdu,
Volebního řádu, Programu a Statutu ČMKOS. Jsem přesvědčen, a se mnou i většina
funkcionářů našeho svazu, že stávající vedení
této odborové centrály, v čele s Josefem Středulou, posunulo význam odborového hnutí
o velký kus dopředu. Odbory jsou pro většinu
zaměstnanců opět více „sexy“, jak s oblibou
říká předseda konfederace. Zcela nepochybně dostanou všichni tři představitelé ČMKOS
mandát OS Stavba i pro další volební období.

Radoslav Vlasák
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a na zaměstnavatele, aby se tripartita i nadále
pravidelně scházela a řešila všechny problémy naší společnosti.
V diskusi opět vystoupil Stanislav Antoniv, který konstatoval, že za předchozí vlády
ČR se sice nepodařilo odborům prosadit v zákoníku práce návrhy na zlepšení některých
pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců, ale na druhé straně se zaměstnavatelům nepodařilo práva zaměstnanců, potažmo
odborů, které tato práva zaměstnanců hájí,
oslabit. Ale za současné politické konstelace
nelze tyto snahy o oslabení práv pracujících
vyloučit. Proto by odbory měly vyvíjet značnou aktivitu v dialogu nejen s těmi levicovými politickými stranami, které jsou požadavky odborů ochotny vyslyšet, ale i najít cestu
k dialogu s hnutím ANO, které je v současnosti největší vládní silou.
V další části svého vystoupení Stanislav
Antoniv navrhl, aby OS Stavba ČR, po vzoru
jiných odborových svazů, vyhlásil akci „Konec levné práce ve stavebnictví“. V diskuzi
se členové Sněmu OS kriticky vyjadřovali
ke snahám stavebních podnikatelů dovézt
pracovníky ze zahraničí, konkrétně nejen
z Ukrajiny, ale i z Vietnamu a Mongolska. Zahraniční zaměstnanci by přitom měli pracovat
za stejných mzdových a sociálních podmínek,
jako kmenoví zaměstnanci z ČR. Zároveň si
položili i řečnickou otázku, proč hledají zahraniční zaměstnance z těchto asijských zemí,
proč je nehledají například ve Španělsku, Itálii, či Řecku, kde je vysoká nezaměstnanost?
Odpověď byla jednoznačná – jde o výši mezd!
V jednom z nejdůležitějších bodů programu jednání vystoupil předseda Komise kolek-

2 - STAVEBNÍK

tivního vyjednávání Petr Janoušek a inforČlenové Sněmu rovněž schválili návrh
moval o dvou schůzkách této komise, které se Plánu práce na rok 2018. V bodu „Různé“
uskutečnily během podzimu. Seznámil členy projednali návrh ZO společností ČeskomoSněmu se strategií pro kolektivní vyjednávání ravský cement a.s., Českomoravský štěrk a.s.
pro sjednání Dodatku č. 2 ke KSVS, který by a Českomoravský beton, které jsou součástí
měl být přijat do konce března 2018. Uvedl, skupiny HeidelbergCement v České republiže požadavky OS Stavba ČR plně odpovídají ce, na zřízení stávkového fondu OS Stavba
jak situaci na pracovním trhu, tak i příznivé ČR, a to z důvodu potřeby finančního pokrytí
hospodářské kondici ČR. Stavební společ- zaměstnanců, kteří by se zúčastnili případné
nosti působící v ČR generovaly v uplynulých stávky, kdyby byla v některém konkrétním
letech nemalé finanční zisky, a práce zaměst- podniku vyhlášena. Z diskuze vyplynulo, že
nanců stavebních firem musí být také náležitě návrh potřebuje posoudit z řady ekonomicoceněna. V diskuzi se hovořilo i o tom, že fir- kých a právních hledisek. Bude proto předán
my odvádějí nejen vysoké zisky do zahraničí, k posouzení Předsednictvu OS Stavba ČR
ale řadu „automatických“ poplatků a režijních s tím, že na květnovém Sněmu OS Stavba buodvodů do centrál svých mateřských společ- dou předloženy konkrétní návrhy řešení této
ností, a tak trochu se zapomíná na mzdy za- otázky.
městnanců. Předložený návrh strategie kolekKromě těchto hlavních bodu programu
tivního vyjednávání členové Sněmu schválili. byly projednány i další vnitroodborové otázPoté předseda OS Stavba ČR Milan Vome- ky, např. stav členské základy, zahraniční akla, který je zároveň předsedou Komise pro tivity OS a materiální a finanční otázky.
přípravu VIII. sjezdu OS Stavba ČR, infor
Miroslav Svoboda
moval přítomné členy Sněmu o dvou schůzkách této
komise, kdy na jejím druhém
zasedání 14. listopadu 2017
komise projednala a navrhla:
Návrh Jednacího řádu VIII.
sjezdu OS, návrh Stanov OS
Stavba ČR, návrh Programu OS Stavba ČR a návrh
Výzvy do ZO/MO k zasílání
námětů a připomínek k základním dokumentům OS
Stavba ČR. Zároveň uvedl,
že očekává, že v průběhu
příštího roku členové ZO/
MO zašlou řadu svých připomínek a návrhů členům
komise, aby mohly být za- Dne 13. prosince 2017 proběhlo VI. zasedání Sněmu OS Stavhrnuty do přípravy vlast- ba ČR, místem konání byla budova DOS v Praze
Foto – Stanislav Augustin
ních sjezdových materiálů.

ZAHÁJENA DRUHÁ ETAPA BIPARTITNÍHO DIALOGU STAVEBNICTVÍ I
Rozhovor s místopředsedou OS Stavba České republiky Pavlem Zítkem
● Na jaře 2015 se uskutečnila společná konference Konfederace zaměstnavatelských
a podnikatelských svazů (KZPS) a Českomoravské konfederace odborových svazů
(ČMKOS) v rámci projektu bipartitního
dialogu (BiDi). Cílem je definovat taková
doporučení, aby zaměstnanci mohli vykonávat své povolání až do řádného nároku
na starobní důchod. Mohl byste stručně
tuto první etapu projektu charakterizovat?
V jejím rámci probíhala rozsáhlá analýza
podmínek v jednotlivých povoláních, tzv. pozicích, kdy byly vytipovány nejohroženější
profese s ohledem na jejich náročnost. Jsme
přesvědčeni, že za současného nastavení pravidel postupného prodlužování věku
odchodu do penze budou zaměstnavatelé i zaměstnanci
postaveni před řadu problémů. Představa, že
např. pokrývač bude v 65 letech běhat po střechách a bude vykonávat své řemeslo v požadované kvalitě a množství, je dosti nereálná.
Tento fakt se stal i impulsem pro zapojení
řady odborníků do toho projektu, zejména pak
se zkušenostmi z bohaté praxe.
● V loňském roce se rozjela již druhá etapa
projektu. Co by mělo být jejím obsahem?
Ano, správně uvádíte, že na první etapu
navázala další, i když musím upřesnit, že její
náběh byl již v roce předminulém, čili v roce
2016. Základem je zkoumání podmínek

projektu. Co bylo na jeho programu a k jakým závěrům jeho účastníci došli?
Přítomní se v první řadě seznámili s výsledky za danou pozici a otevřeli následnou
diskusí prostor pro další činnost v tomto projektu. Byl to úvodní kulatý stůl, ale i přesto
zazněla řada zajímavých námětů a je bezesporu na čem stavět a dále rozvíjet diskusi.
V současnosti probíhají postupně další kulaté
stoly a výsledkem by mělo být to, že padnou
doporučení, co je možné učinit pro cíl tohoto
projektu. Tím je vytvoření takových předpokladů, aby bylo možné se v daných pozicích skutečně v dostatečné kondici dočkat
zaslouženého důchodu, popř.
definovat, jaké kroky je nutné
učinit pro zmírnění nepříznivých
dopadů pro nositele těchto ohrožených profesí.
ných za pomoci počítačové techniky. Po vy- ● Z diskusí z těchto „kulatých stolů“ by
hodnocení následovaly rozhovory s testova- tedy měla vzniknout doporučení zaměstnými zaměstnanci. Firmy, ve kterých šetření navatelů a odborů. Je reálné, že se v rámci
probíhala, byly následně s výsledkem měření tripartity podaří přesvědčit budoucí vládu,
seznámeny. Pro jejich představitele tak byla aby se tato doporučení postupně prosadila
poskytnuta zpětná vazba ve formě výsledků i v praxi?
Jsme přesvědčeni, že tomu tak skutečně
a doporučení, a byla tak vytvořena určitá „přidaná hodnota“ tohoto měření, což bylo spolu- bude. Důležitým faktorem je i ta skutečnost,
pracujícími firmami velmi kladně hodnoceno. že do tohoto projektu je zapojeno více odvětBez tohoto doprovodného efektu bychom ví, a tak věřím, že vzešlá doporučení budeme
dotčené podniky stěží přemluvili k potřebné prosazovat společně a umocníme tak důraz
na potřebné změny a úpravy.
součinnosti.

Radoslav Vlasák
● V září se konal první kulatý stůl v rámci
a pracovních postojů vytipovaných profesí.
Do této etapy jsme tak museli zapojit kolegy ze stavebních firem a z řemeslných cechů.
Bez spolupráce s těmito subjekty bychom
konkrétní výsledky nebyli schopni sesbírat.
● V odvětví stavebnictví existuje platforma Stavebnictví I, která se týká velkých
stavebních společností, ale i platforma Stavebnictví II, týkající se středních a malých
stavebních podnikatelů. Jaké úkony bylo
třeba v této etapě učinit?
Probíhala měření schopností, dovedností
a přístupu konkrétních zaměstnanců pomocí
elektronických dotazníků a testů, vyplňova-

JEDNALO PŘEDSEDNICTVO OS STAVBA ČR
Poprvé v letošním roce se sešlo
předsednictvo našeho svazu, aby řešilo
důležité otázky další svazové činnosti
v nejbližším, ale i vzdálenějším období.
V úvodu předseda svazu Ing. Milan Vomela poděkoval všem přítomným za odvedenou
práci v loňském roce a zároveň popřál mnoho
zdraví, štěstí a pracovní i osobní spokojenosti. Byla provedena kontrola usnesení a plnění úkolů z minulého zasedání, poté předseda
svazu informoval o vlastních aktivitách – zejména o prvním jednání RHSD (tripartity)
s novou, byť dočasnou, vládou, o závěrech
Rady ČMKOS k různým projektům, stavu
MSDU a k dalšímu vývoji v otázce budovy
DOS. Zmínil rovněž jednání s novým ministrem průmyslu a obchodu v souvislosti s odvoláním náměstka pro stavebnictví, závěry zasedání Revizní komise OS a zastoupení svazu
v komisi pro přípravu VII. Sjezdu ČMKOS.
S aktuálními informacemi pak pokračoval
místopředseda Ing. Pavel Zítko. Vyhodnotil
dosavadní průběh ankety ZO/MO k regionálním konferencím a ke školení funkcionářů svazu, stav ve výběru členských příspěvků, zmínil také seminář pro mladší odboráře
a další aktivity v projektu bipartitního dialogu
stavebnictví.
Se svojí „troškou do mlýna“ se přidal
i svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý,
a to informací o přípravě jednotné odborové metodiky k Nařízení Evropské komise GDPR (General Data Protection Regulation
– o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů). Toto nařízení začne platit
dne 28. 5. 2018.

Předsednictvo vzalo
na vědomí rozpracování
závěrů VI. Sněmu OS
Stavba ČR a schválilo
organizační a obsahové
zabezpečení VII. Sněmu OS, který proběhne
16. 5. 2018. Na řadu
přišla rovněž zpráva
Komise kolektivního
vyjednávání o situaci
ve vyjednávání Dodatku ke KSVS, týkajícího se mezd, ke které
(a ke stavu kolektivního
vyjednávání ve vlastních firmách) se vyjádřili všichni přítomní.
K návrhu na řešení
svazového stávkového
fondu podal informaci Dne 24. ledna 2018 se uskutečnilo první jednání Předsednictva OS
JUDr. Dlouhý – před- Stavba ČR v letošním roce
Foto - Zdeněk Švehla
seda Rady Podpůrného
fondu (PF) OS. Vysvětlil, že nejschůdnější nictvo také vzalo na vědomí zprávy o činnosti
cestou je zahrnutí problematiky stávkové- Sportovní komise, Komise seniorů a Komise
ho fondu právě do PF. Předsednictvo návrh středních škol. Regionální manažer Stanislav
schválilo a doporučuje Sněmu OS (valné hro- Augustin se poté zmínil o problémech s poumadě PF), aby doplněný Statut PF potvrdil.
žíváním elektronických formulářů.
Ve finančním a majetkovém bloku byl vzat
V souvislosti s informacemi o přípravě
na vědomí zápis z jednání FaMK a schváleno VII. Sjezdu ČMKOS předsednictvo schválilo
efektivní využití volných finančních prostřed- delegáty i náhradníky delegátů našeho svazu
ků a nezbytné investiční náklady.
na tento sjezd. Rozhodnutím předsednictva
Bylo vzato na vědomí vyhodnocení Plánu o výmazu odborové organizace z evidence
výchovy a vzdělávání OS v roce 2017 a ná- organizačních jednotek byl program jednání
vazně byl schválen tentýž Plán na letošní rok vyčerpán.
Radoslav Vlasák
s malou „technickou“ úpravou – na základě
dosavadních zjištění z ankety ZO/MO byl termín internátního školení funkcionářů svazu
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posunut na 13. – 15. červen 2018. Předsed-

CEMBRIT: LETOŠNÍ ZVÝŠENÍ MEZD ODBORYJEDNOZNAČNĚ PŘIVÍTALY
Když jsem hledal možnost představit práci některé z dalších odborových
organizací v rámci českého stavebnictví, zavítal jsem do Berouna, kde působí
společnost Cembrit a.s., která se zabývá výrobou stavebních materiálů.

Cembrit – celkový pohled
Po mém příjezdu do sídla společnosti v Berouně mne uvítali předseda ZO Jiří Prošek
a člen výboru ZO Tomáš Krejčí, který je zároveň členem Předsednictva OS Stavba ČR
V úvodu našeho dialogu jsem se od obou
odborářů, dozvěděl, že společnost Cembrit
a.s. je následníkem BEZ (Berounské eternitové závody). Kořeny společnosti sahají
k roku 1910, kdy se začala vyrábět v Šumperku a roku 1921 pak i v Berouně eternitová
krytina. Firma tehdy vyráběla střešní krytinu
s použitím azbestových vláken. Na počátku
90. let minulého století prošla výroba zásadní
změnou, kdy byl azbest nahrazen. Při změně
technologie byl důležitý vstup nového majitele holdingu, tj. dánské společnosti Cembrit
Holding A/S, která v té době již vyráběla vláknocementovou krytinu s náhražkou původního materiálu, tj. azbestu. V Berouně se dnes
vyrábí hlavně vláknocementová maloplošná
krytina a fasádní desky, v Šumperku převažuje výroba vláknocementové vlnité krytiny.
Dále se vyrábějí funkční desky pro interiérové stavby, protihlukové stěny a obkladové
velkoplošné desky. Mimochodem, jak uvádějí
oba odboráři, kromě tuzemského trhu jsou jejich výrobky v současné době dodávány hlavně na zahraniční trhy, a to zejména do Velké
Británie, Irska, Belgie, Francie a Dánska.
Kolektivní vyjednávání: Letos výrazný nárůst mezd!
Moje první otázka, která se týkala sociálního dialogu mezi vedením podniku a odbory,
logicky patřila průběhu kolektivního vyjednávání v jejich společnosti. Předseda ZO OS
Stavba ČR Jiří Prošek, za souhlasného přitakávání Tomáše Krejčího, sdělil, že kolektivní
smlouva je uzavírána na pět let a ta současná
platí do roku 2019. „Její součástí je i Dodatek,
který se uzavírá každoročně, a řeší otázku navýšení mezd, úpravu motivačního programu
pro zaměstnance, úpravu přidělování stravenek,“ doplnil Tomáš Krejčí. Zároveň zdůraznil, že v letošním roce došlo k několikanásobnému navýšení mezd oproti minulým letům.
„Je to čtyř až pětinásobek toho, co se přidávalo v minulých letech,“ konstatoval. Předseda
ZO Jiří Prošek k tomu dodal, že „lidi ve výrobě skutečně velmi dobře motivuje to, že dostanou přidáno ve mzdě. Další motivace lidí
spočívá v tom, že zaměstnancům umožníme,
když zjistíme, že jsou schopni to zvládnout,
přejít na jinou pozici ve výrobě, která je lépe
placena.“ Načež Tomáš Krejčí vzápětí doplnil, že „v některých profesích došlo ke zvýšení mezd až o 10 %, a to je nevídané. V mi-
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Benefity jako součást sociální politiky
Naše diskuse se poté stočila na otázku pracovních a sociálních benefitů. „Před několika
lety jsme v rámci tohoto sociálního programu,
po dohodě s vedením podniku, prosadili zavedení životního pojištění „investor“, které
přirozeně platí zaměstnavatel. Je to vlastně taková životní pojistka, která umožňuje spoření
s výplatou po dosažení důchodového věku. Je
to částka 1400 Kč za měsíc, co zaměstnanec
dostane,“ vysvětlil Jiří Prošek. K benefitům
patří i stravenky, což zaměstnanci oceňují.

Nedostatek tuzemských zaměstnanců je
určitý problém
V další části rozhovoru jsme se dostali
Foto - archív Cembrit a. s.
k otázce stabilizace pracovních sil, a to jak
nulosti dostal zaměstnanec přidáno třeba jen po globální krizi po r. 2008, tak i v současné
o 1,20 Kč na hodinu. Nyní to bylo v průměru době. „Po r. 2008, v důsledku určitého ome8 korun,“ ocenil průběh letošního kolektivní- zení výroby, společnost přirozeně musela
ho vyjednávání odborář.
některé zaměstnance propustit, ale nebylo
jich mnoho. Vedení to řešilo spíše tím, že
Svůj vyšší výdělek ve mzdě si musí každý zaměstnanci byli přeřazováni na jiné pozice,
zasloužit!
které bylo zapotřebí momentálně obsadit,
Tomáš Krejčí zároveň však upozornil přičemž to netrvalo dlouho“. Jak oba odbona jeden problém. „Najdou se i tací, kteří mají ráři uvedli v úvodu našeho rozhovoru, odbyt
jejich výrobků je zajištěn, a to především do zahraničí. „Nyní jsme naopak
v situaci, že nemůžeme sehnat zkušené
pracovníky z tuzemských zdrojů,“ konstatovali. „Zkrátka chybí lidé do výroby, na dělnické pozice,“ zaznělo z jejich
úst. Proto se také hospodářské vedení
obrátilo na pracovní agentury. Podnik
v současné době zaměstnává více jak
300 zaměstnanců a 70 agenturních zaměstnanců, hlavně z České republiky
a ze Slovenska. Část je jich z Bulharska,
Rumunska. Tomáš Krejčí k tomu dále
uvedl, že zaměstnanci se musí zaučit
na pracovní pozici. Na některé pozice
je nutné mít i drahé zkoušky, včetně
drážních. Zaměstnávání agenturních
zaměstnanců je prostě nutností. „Zkrátka jsme v době, kdy se s nedostatkem
Tomáš Krejčí a Jiří Prošek v průběhu rozhovoru
zaměstnanců potýkají v mnoha podnis redaktorem Stavebníku
	
Foto - Miroslav Svoboda cích,“ dodal Tomáš Krejčí.
problémy s dodržením kvality výroby, s docházkou do práce. Ti se zvýšení mezd nedočkají. Zvýšení mezd se dočkají ti, kteří ukáží,
že svou práci vykonávají svědomitě, poctivě
a jsou schopni zaučit se i na dalších pozicích
na výrobní lince. Těm je nutné zvýšit mzdy!“,
zdůraznil Tomáš Krejčí. „Mimochodem, když
chce mistr zaměstnanci přidat ve mzdě, tak to
musí svými argumenty obhájit. Teprve poté
ředitel tuto změnu podepíše. Jde o to, aby lidé
věděli, že to není jen o tom, jaké pocity má
mistr vůči zaměstnanci, ale o odvedené práci,“ konstatoval Tomáš Krejčí.

Několik postřehů obou odborářů
V části našeho rozhovoru jsme se věnovli otázkám, jako je dodržování bezpečnosti
práce na pracovištích, jaké možnosti využití
volného času zaměstnanců nabízejí odbory,
hovořili jsme o tom, jak aktivní jsou jejich
důchodci-odboráři. Bohužel, popsání těchto
dalších odborářských aktivit by překročilo
rozsah tohoto článku. Takže, vážení čtenáři,
snad jsem v tomto článku vystihl ty nejdůležitější otázky sociálního dialogu mezi vedením
společnosti CEMBRIT a.s. a odbory.

Miroslav Svoboda

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ I NADÁLE PROBÍHÁ
Po předání návrhu Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, které proběhlo po VI.
Sněmu OS Stavba ČR v prosinci minulého roku, se naplno rozeběhlo vlastní kolektivní vyjednávání. Dlužno poznamenat, že náš svaz navrhl pouze změnu v minimálních mzdových
tarifech. Smluvní partner - Svaz podnikatelů ve stavebnictví - zaslal reakci na náš návrh.
Podstatou této reakce bylo sdělení, že náš návrh nebyl přijat, a zároveň byl zaslán protinávrh,
resp. tabulka s minimálními mzdovými tarify.
Následně, konkrétně dne 25. ledna 2018, se sešly ke svému prvnímu jednání vyjednávací
týmy smluvních stran. Po velmi věcném a otevřeném jednání bylo dohodnuto, že i když jsou
návrhy zatím velmi vzdálené, je vůle obou stran hledat odpovídající shodu. Termín dalšího
jednání byl stanoven na 13. února 2018.
Pavel Zítko
– vedoucí vyjednávacího týmu OS

PŘEHLED PRÁV A POVINNOSTÍ
ODBOROVÉ ORGANIZACE PODLE ZÁKONÍKU PRÁCE
/za odborovou organizaci jedná podle Stanov OS Stavba ČR statutární orgán - výbor základní organizace, resp. její předseda/
§ 1 písm. b) * předmětem úpravy ZP je rovněž
podpora vzájemných jednání odborových organizací a organizací zaměstnavatelů

§ 276 * působnost odborové organizace jako
zástupců zaměstnanců
§ 276 odst. 9 * projednání stížnosti zaměstnance na výkon práv a povinností z pracovněprávních vztahů

§ 22 -28 * uzavírání kolektivní smlouvy
(návrh, kolektivní vyjednávání, pluralita odborových organizací při uzavírání kolektivní
smlouvy, sjednání KS )

§ 277 až § 280 * povinnost zaměstnavatele
vytvořit podmínky pro činnost odborové organizace, právo na informování, projednání
se zaměstnavatelem

§ 29 * seznámení zaměstnanců s kolektivní
smlouvou
§ 38 odst. 3 * právo na informace o nově
vzniklých pracovních poměrech

§ 199 * zmocňuje vládu k vydání nařízení § 286, § 287 * působnost odborové organizao překážkách v práci (jedním z důvodů je ce, informování, projednání, jednání za odboi vyslání na pohřeb spoluzaměstnance)
rovou organizaci

§ 39 odst. 4 * uzavření písemné dohody se za- § 203 odst. 2 písm. a) bod 1. * pracovní volměstnavatelem ve věci sjednávání pracovních no pro jiný úkon v obecném zájmu pro výkon
poměrů na dobu určitou
funkce člena orgánu odborové organizace
§ 46 * projednání převedení zaměstnance § 203 odst. 2 písm. b) * pracovní volno pro
na jinou práci, pokud s převedením zaměst- jiný úkon v obecném zájmu k výkonu jiné odnanec nesouhlasí
borové činnosti
§ 61 * projednání uvedených důvodů skončení pracovního poměru se zaměstnancem
výpovědí nebo okamžitým zrušením ze strany
zaměstnavatele, odst. 2 - 4 se týkají člena orgánu odborové organizace
§ 62 * projednání hromadného propouštění
§ 86 * součinnost při zavedení konta pracovní
doby

§ 203 odst. 2 písm. c) * pracovní volno pro
jiný úkon v obecném zájmu (k účasti na školení pořádaném odborovou organizací)
§ 209 odst. 2 * písemná dohoda - tzv. částečná nezaměstnanost
§ 217 odst. 1 * předchozí souhlas s rozvrhem
čerpání dovolené

§ 220 * dohoda o hromadném čerpání dovo§ 93 odst. 4 * vymezení rozsahu práce přesčas lené
v KS na 52 týdnů po sobě jdoucích
§ 263 odst. 3 * projednání výše náhrady ško§ 99 * projednání v tomto paragrafu uvede- dy způsobené zaměstnavateli
ných opatření zaměstnavatele
§ 273 odst. 2 * problematika náhrady škody
§ 105 * součinnost v oblasti BOZP (pracovní – plněním pracovních úkolů je též činnost konaná pro zaměstnavatele na podnět odborové
úrazy a nemoci z povolání)
organizace
§ 108 * oprávnění v oblasti BOZP
§ 274 odst. 2 * v přímé souvislosti s plněním
§ 146 * srážky členských příspěvků odborové pracovních úkolů je školení zaměstnanců organizované odborovou organizací
organizaci ze mzdy zaměstnance

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2018
Loňský ročník oborové konference „Fórum českého stavebnictví“ se
zaměřil na externí a interní faktory působící na stavebním trhu. Řada klíčových osobností diskutovala o perspektivách stavebnictví a investicích, další část konference patřila odborníkům a jejich názorům na to, jak rozhýbat
stagnující odvětví. Došlo ke shodě, že pověst stavebnictví je třeba zásadně
pozvednout. Významnou příležitostí pro zatraktivnění odvětví je Stavebnictví 4.0, tedy
intenzivní zapojení do čtvrté průmyslové revoluce a s ní spojené digitální transformace.
Nejde o úkol nijak lehký – i celosvětově stavebnictví (spolu se zemědělstvím) zaostává
za jinými odvětvími a vyznačuje se velmi nízkým stupněm digitální transformace.
Pochopí naše nová politická reprezentace, že bez investic není rozvoje? A jak může
digitalizace rozhýbat odvětví? Na tyto otázky se pokusí odpovědět již 14. ročník konference, kterou opět pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví ve spolupráci s Blue Events.
Reprezentanti státu by na ní měli říci jasné a závazné slovo, jakým způsobem chtějí
podporovat stavebnictví. Důležitá bude i odborná část, ve které bude věnována pozornost
otázce, zda a jak mohou stagnující odvětví stavebnictví rozhýbat - kromě externích faktorů - také aktivity, které vyvíjejí stavební firmy a jejich dodavatelé a investoři. Fórum
se proto zaměří zejména na zavádění BIM (informačního modelování budov/staveb),
na moderní technologie, materiály a inovativní přístupy k řízení firem i obchodních
procesů.
Ročník 2018 se bude konat 7. 3. 2018 v nových konferenčních prostorách PVA EXPO
v Praze - Letňanech.
(red)

§ 288 a násl. * případné působení zástupců
zaměstnanců v evropské radě zaměstnanců
§ 300 odst. 3 * projednání množství práce
a pracovní tempo
§ 306 odst. 4 * pracovní řád může zaměstnavatel, u kterého působí odborová organizace, vydat jen s jejím předchozím písemným
souhlasem, týká se i změny pracovního řádu ,
jinak je neplatnost
§ 307 odst. 2 * řeší tzv. kolizi práv zaměstnance, tedy rozdílnou úpravu téhož nároku
ve vztahu mezi kolektivní smlouvou a vnitřním předpisem
§ 309 odst. 8 * omezení rozsahu agenturního
zaměstnávání v KS u uživatele
§ 320 odst. 1 * návrhy právních předpisů se
projednávají s příslušnými odborovými organizacemi (týká se pouze OS jako celku)
§ 320a * náklady vzniklé činností odborových
organizací a organizací zaměstnavatelů podporující vzájemná jednání na celostátní nebo
krajské úrovni…….hradí stát na základě dohody v RHSD (tripartita)
§ 321 * odborové organizace dbají o dodržování pracovněprávních předpisů
§ 322 * právo odborových organizací vykonávat kontrolu v oblasti BOZP
§ 324 * odborové organizace se považují
za veřejně prospěšné právnické osoby
§ 338 * přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a z KS
§ 339 * součinnost při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů
§ 392 * odpovědnost za škodu při výkonu odborové funkce
Poznámka na závěr: Pokud ZP ukládá zaměstnavateli povinnost informovat
zaměstnance nebo s nimi něco projednat,
působí-li u zaměstnavatele odborová organizace, je povinen záležitost projednat pouze s odborovou organizací. Pokud by tuto
povinnost nesplnil a oslovil by zaměstnance přímo, jednalo by se o porušení příslušných ustanovení zákoníku práce.

JUDr. Lubomír Dlouhý
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PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL VE FUTSALU

OZP –

SPOLEHLIVÝ
PARTNER
VAŠEHO ZDRAVÍ
Pro veřejnost je OZP atraktivní zejména tím, že nabízí široké spektrum služeb
a vysokou kvalitu, profesionalitu a spolehlivost, s jakou jsou tyto služby poskytovány v druhé nejširší síti smluvních
špičkových zdravotnických zařízení.
OZP nabízí své bonusy celoročně
v online systému VITAKONTO, kde si
klient střádá kredity např. za preventivní
prohlídku u zubaře, za kontrolou svého
účtu apod. – podobně jako u internetových obchodů. Lze sledovat, za co lze
kredity získat a jejich aktuální stav, klient má k dispozici katalog programů,
které může využívat.
Portál VITAKARTA ONLINE nabízí
mj. zdravotní deník s přehledem o tom,
jakou zdravotní péči na klienta vykázali
jeho lékaři. Klient si může v kartě vést
své vlastní záznamy o zdravotním stavu a plánuje si návštěvy u jednotlivých
lékařů. Mobilní aplikace obsahuje také
elektronický průkaz pojištěnce OZP, pro
rodiče navíc s průkazy jejich dětí. Ve VITAKARTĚ ONLINE je v současnosti
registrováno již na 350 tisíc klientů OZP.
Čím dál více klientů OZP také využívá zdravotnickou asistenční službu,
fungující již téměř osm let. Ta nabízí
pomoc v případě, že je třeba cokoliv
vysvětlit v otázkách zdraví, zorientovat
v pojmech, nepřehledných informacích
či se objednat k lékaři. Je k dispozici 24
hodin denně a klientům nabízí co možná
nejefektivnější kontakt se zdravotníkem.
Tuto službu OZP nabízí jako jediná česká zdravotní pojišťovna – služba nemá
suplovat linku rychlé lékařské pomoci,
jejím posláním je především nabídka
konzultace v případě zdravotního problému, nasměrování na nejvhodnějšího specialistu a popřípadě i objednání
na vyšetření.
OZP je tedy tou správnou volbou
pro lidi, kterým na zdraví a na prevenci
opravdu záleží.
www.ozp.cz

V polovině ledna letošního roku proběhl v Ústí nad Labem přebor ČR stavebních škol
ve futsalu, pořádaný Střední průmyslovou školou stavební a Střední odbornou školou stavební a technickou 
Foto – archív pořadatelů
Ve středu 17. ledna 2018 se ve sportovní
Turnaj se hrál systémem „každý s kažhale Sluneta v Ústí nad Labem uskutečnil dým“ a kompletní výsledky jsou ke zhlédnutí
Přebor ČR stavebních škol ve futsalu. Pořa- v přiložené tabulce.
datelem tohoto turnaje se z pověření SporDomácí borci tak opět ovládli přebor
tovní komise OS Stavba ČR stala Střední v tomto velmi populárním sportu a dlužno
průmyslová škola stavební a Střední od- říci, že přeborníkem stavebních škol se stali
borná škola stavební a technická v Ústí k nemalé radosti ředitele přeboru a zároveň
nad Labem. Funkce ředitele přeboru se ujal i ředitele ústecké střední školy. Ten se před
ředitel této školy PhDr. Mgr. Vítězslav Šte- začátkem turnaje ambicemi svých „žáků“ nefl, Ph.D. Na organizaci se rovněž podílela tajil, držel jim palce a ti pak sobě, divákům
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců i jemu ukázali, že futsal skutečně umí.
bank, pojišťoven a stavebnictví.
Za perfektně zvládnutou organizaci turnaZ výsledkové listiny turnaje vyplývá, že je zaslouží poděkování celý organizační tým
na prvním místě se umístila SPŠS a SOŠST v čele s Mgr. Alešem Fialou.
(red)
Ústí nad Labem, na druhém
Střední škola stavební a strojní Teplice, na třetím Akademie řemesel Praha-SŠT
Praha. Nepopulární bramborovou medaili pak získali
borci ze Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb,
Litoměřice, na pátém místě
skončili chlapci ze Střední
průmyslové školy Tachov
a šestou pozici obsadili žáci
Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní
akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov.

PŘEBOR VE STOLNÍM TENISU

Ve dnech 6. a 7. 12. 2017 pořádala Střed- Pořadí jednotlivců:
ní škola pedagogická, hotelnictví a služeb 1. Strouhal Vojtěch - Praha
Litoměřice přebor ČR středních škol se sta- 2. Štrejl Filip - Ústí n. L.
vebními obory ve stolním tenisu. Přebor se 3. Krupka Martin - Litoměřice
konal v hale stolního tenisu Gymnázia Josefa 4. Maňkoš Martin - Teplice
Jungmanna v Litoměřicích. 6. 12. 2017 proStudenti obdrželi poháry diplomy a věcné
běhl turnaj družstev - turnaje se jich zúčastni- ceny.
Mgr. Petr Dušek
lo celkem 5, proto se odehrál v jedné
skupině.
Pořadí družstev:
1. Akademie řemesel Praha – SŠ technická
2. SŠ stavební a strojní Teplice
3. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
4. SŠPgHS Litoměřice
5. ESOZ Chomutov
7. 12. 2017 se odehrála soutěž
jednotlivců, které se zúčastnilo 17
studentů. Podle výsledků prvního dne
byli vybráni hráči, kteří byli nasazeni Již začátkem prosince loňského roku uspořádala
do pěti skupin, a ostatní byli naloso- Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litováni. Poslední hráči ve skupině vy- měřice přebor ČR středních škol se stavebními obory
padli a ostatní postoupili do pavouka. ve stolním tenisu
Foto – archív
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