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SVAZOVÉ PŘEDSEDNICTVO JEDNALO LETOS NAPOSLEDY
Listopadové jednání svazového předsednictva bylo letošním posledním - jeho
hlavním úkolem bylo zejména projednat
materiály pro VIII. Sněm OS Stavba ČR,
který se sejde v polovině prosince. A tím
vlastně také veškeré podklady pro blížící
se VIII. sjezd svazu, který se bude konat
1. a 2. února 2019 v pražském hotelu Olšanka.
Průběh jednání byl obvyklý – úvodní kontrola
protokolu z minulého P-OS, aktuální informace
předsedy svazu Ing. Milana Vomely, z nichž
vyjímáme například závěry Sněmu ČMKOS,
spolupráci odborové centrály s Asociací agenturního zaměstnávání, jednání Rady hospodářské a sociální dohody – tripartity, či současný
stav kolektivního vyjednávání na vyšší úrovni
– tedy mezi odborovými a zaměstnavatelskými
svazy. A samozřejmě také místopředsedy svazu
Ing. Pavla Zítka, který v tomto bodu programu
zmínil jednání koordinačních odborových orgánů
svazu s tím, že bude nejspíš sloučeno s jednáním
zástupců v Evropských podnikových radách,
protože se ve většině případů jedná o stejné funkcionáře, a neopomněl ani záměry stran svazového časopisu Stavebník a jeho Aktualit. Oběma
nejvyššími představiteli svazu bylo také velmi
kladně hodnoceno jejich nedávné setkání s vybranými odboráři-seniory ze svazových základních a místních organizací (píšeme o něm na jiném místě tohoto čísla).
Další částí náročného programu bylo zhodnocení podzimních 5. Regionálních konferencí
– i o nich se dočtete na dalších stránkách. Ve finančním a majetkovém bloku bylo projednáno
a jednomyslně odsouhlaseno doporučení Sněmu
OS, aby schválil navržený rozpočet svazu na příští rok, a rovněž účetní odpis současně nedo-
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Vážené kolegyně a kolegové,
členové Odborového svazu Stavba
ČR, a ostatní čtenáři našeho
časopisu Stavebník, u příležitosti
nadcházejícího adventu a vánočních
a novoročních svátků vám přejeme,
abyste tento čas prožili v klidu
a pohodě jak mezi svými nejbližšími,
tak s přáteli a spolupracovníky.
Hodně zdraví a úspěchů v osobním
i pracovním životě v příštím roce!

Vedení OS Stavba ČR
a redakční rada Stavebníka

bytných pohledávek. Předseda
Finanční a majetkové komise
Ing. Pavel Zítko informoval
také o aktuálním stavu uložených volných finančních prostředků.
Následoval jeden ze stěžejních bodů programu jednání –
podkladové materiály pro VIII.
Sněm OS Stavba ČR – tedy
nejen zpráva o činnosti P-OS
za uplynulé období a hodnocení průběžného plnění Programu
OS včetně rezolucí a usnesení
VII. sjezdu, ale zejména návrh
Kolektivní smlouvy vyššího
stupně pro období 2019 – 2024 Poslední letošní jednání Předsednictva OS v Praze
Foto – Pavel Zítko
mezi Odborovým svazem
Stavba ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, který stručně okomento- směřování Majetkosprávní a delimitační unie odval předseda Komise kolektivního vyjednávání borových svazů (MSDU-OS).
Petr Janoušek. Projednáno bylo také to, co se
Členové předsednictva také projednali zahravztahuje k blížícímu se jednání nejvyššího sva- niční blok, týkající se zejména vzájemné spoluzového orgánu, čili sjezdu – obsáhlá závěrečná práce jak se slovenským Integrovaným odborozpráva komise pro jeho přípravu, vedené předse- vým svazem, tak na úrovni Světové a Evropské
dou svazu. Na pořad přišel i početní stav našich
federace stavbařů (BWI, EFBWW) a Wiesbadenčlenů a ZO/MO k poslednímu červnu 2018, návrh Plánu práce svazu pro příští rok a informace ské skupiny stavebnictví (W6 – opět samostatný
o činnosti svazového Podpůrného fondu. K těmto článek). Na pořad přišla i nominace do obměňujípodkladovým materiálům se rozproudila diskuse, cích se orgánů MSDU-OS a výmaz dvou základpomocí které se ujasňovaly a vysvětlovaly někte- ních organizací z evidence. Tím byl plánovaný
ré záležitosti a souvislosti, zmíněno bylo i další program listopadového jednání vyčerpán. RV

JEDNALA W6 STAVEBNICTVÍ
Pracovní jednání představitelů odborových
svazů ve stavebnictví Wiesbadenské skupiny
„W6“, členů EFBWW (Evropská odborová federace stavebnictví) se tento rok konalo v maďarské Budapešti ve dnech 10. – 11. října 2018.
Jednání se zúčastnili zástupci GBH Rakousko,
IG-BAU Německo, ÉFÉDOSZSZ Maďarsko,
BUDOWLANI Polsko, IOZ Slovensko a OS
STAVBA ČR. Náš svaz zastupoval předseda
Ing. Milan Vomela.
Obsahem jednání byla současná společensko-politická, hospodářská a odborářská situace
v jednotlivých zemích, vzájemná koordinace
a spolupráce EFBWW a BWI. Společnými tématy byla jak situace v sociálním dialogu a kolektivním vyjednávání včetně mzdových otázek,
tak pracovněprávní legislativa jednotlivých zemí
a stav členské základny odborových svazů. Nebyly opomenuty ani pracovní podmínky zaměstnanců a nedostatek kvalifikované pracovní síly,
samozřejmě včetně dovozu pracovníků z ciziny,
ať již ze zemí EU nebo odjinud. Na pořad jednání
se v té souvislosti dostala i opatření k zamezení
tzv. sociálního dumpingu a soulad při řešení aktuálních problémů mezi EFBWW a BWI – mj.
návrh technické pracovní skupiny na zlepšení
vzájemné spolupráce. Účastníci jednání rovněž

vyjádřili své poznatky a zkušenosti k veřejným
službám a k účasti odborů na tvorbě pracovněprávní legislativy, a to včetně problematiky úprav
pracovní doby, která je bohužel často řešena
mimo oblast sociálního dialogu.
Přítomní se dohodli, že jednání v příštím roce
se uskuteční v Polsku. Předsedkyně IOZ Marta
Brodzianska je rovněž pozvala na jednání III.
sjezdu IOZ, který proběhne v prosinci 2018 v Tatranské Lomnici.
(red)

Tradiční setkání představitelů stavebních odborů
z Wiesbadenské skupiny (W6) proběhlo v říjnu
v Budapešti
Foto – archiv organizátorů

SJEZDOVÁ KOMISE POKRAČOVALA V PŘÍPRAVĚ
KONÁNÍ VRCHOLNÉHO ORGÁNU SVAZU
Počátkem měsíce listopadu se na svém
dalším jednání sešla komise pro přípravu VIII. sjezdu OS, kterou řídil předseda
svazu Ing. Milan Vomela. Program jednání byl velmi nabitý, neboť bylo potřeba
dotáhnout do výsledné podoby všechny
podklady pro úspěšné konání únorového
sjezdu OS Stavba ČR.
V úvodu jednání předseda seznámil všechny
přítomné členy komise s komplexními výsledky podzimních „volebních“ regionálních konferencí. I když souhrnné výsledky dostali členové
komise v podkladových materiálech, bylo třeba
některé podrobněji okomentovat.
Bylo konstatováno, že regionální konference
naplnily bezezbytku svůj účel, a to zejména tím,

že si představitelé odborových organizací v jednotlivých regionech zvolili své delegáty na sjezd
a jejich náhradníky, a zároveň si zvolili své zástupce do Sněmu OS, do Revizní komise OS
a nominovali své zástupce do Předsednictva OS.
Zároveň ve všech regionech proběhla i nominace na nejvyšší volené funkce, a to na předsedu
a místopředsedu svazu.
Na základě výše uvedených skutečností pak
komise pro přípravu sjezdu projednala a schválila detailní materiály pro konání sjezdu. Byly tak
schváleny jak návrh pracovního předsednictva,
tak návrh na složení pracovních komisí sjezdu.
Velmi podrobně byly projednány a diskutovány důležité zprávy za uplynulé volební období.
Jednalo se o zprávu o činnosti OS od VII. sjezdu

a o zprávu o hospodaření svazu za celé volební
období. Projednány a velmi podrobně diskutovány byly i návrhy rezolucí sjezdu a připraven byl
i návrh jeho usnesení. Znění všech těchto podkladových materiálů pro sjezd komise odsouhlasila a doporučuje Sněmu OS, který se bude konat
v prosinci letošního roku, aby po jejich schválení
byly předloženy delegátům VIII. sjezdu OS.
Komise pro přípravu sjezdu zároveň potvrdila
svá předchozí doporučení ohledně podoby hlavních svazových dokumentů, a to jak Stanov OS,
tak i Programu OS. Zároveň potvrdila i konečnou
podobu Jednacího řádu sjezdu OS. Komise tak
zcela naplnila svůj mandát a nezbývá, než všem
jejím členům za vykonanou práci poděkovat.
Pavel Zítko – člen sjezdové komise

ŘÍJNOVÉ REGIONÁLNÍ KONFERENCE OS STAVBA ČR
BYLY VOLEBNÍ
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR
pro rok 2018 proběhla v měsíci říjnu letošního roku V. zasedání Regionálních
konferencí, jejichž program byl schválen
na červnovém zasedání Předsednictva
OS. Nutno konstatovat, že se jednalo
o nejdůležitější konference celého volebního období, neboť to byly konference
„volební“.
V úvodu každé regionální konference vystoupili předseda svazu Ing. Milan Vomela a místopředseda Ing. Pavel Zítko, kteří jejich účastníky informovali ve stručnosti o aktuální činnosti
svazu. Zazněly informace o situaci v českém stavebnictví, o jednáních s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví, dále o jednáních tripartity
(RHSD) a o jednáních Rady ČMKOS. Pozornost
byla věnována i úspěšné kampani odborů s ustáleným názvem „KONEC LEVNÉ PRÁCE“.
Opět byli přítomní zástupci odborových organizací upozorněni na výrazné rozšíření informačního toku ve směru ke svazovým odborovým
organizacím. Ve svém informačním bloku volení
představitelé svazu zdůraznili, že svaz po změnách, kterými prošel v roce 2017, vcelku dobře
plní všechny svoje základní funkce, zejména pak
v oblasti servisu pro odborové organizace. Daří
se zajistit plnění programu i plánu práce. Z pohledu ekonomického je svaz stabilizován, včetně
dobrého výhledu do dalších let. Zazněly i zajímavé informace z mezinárodní činnosti OS.
Následně Milan Vomela poukázal na základní body předložených zpráv, tj. zprávu předsedy
odborového svazu, která zahrnovala zhodnocení
celého období od loňských říjnových regionálních konferencí, a zprávu o průběžném plnění
Programu, rezolucí a usnesení VII. sjezdu OS
Stavba ČR. Tyto podkladové materiály konstatují
mimo jiné to, že dne 4. dubna 2018 byl s účinností od 1. dubna 2018 do 31. března 2019 sjednán
Dodatek č. 2 ke KSVS, jehož předmětem je čl. 33
Minimální mzdové tarify. Tímto dodatkem došlo
k průměrnému navýšení minimálních mzdových
tarifů u hodinové mzdy o 7,5 %, u měsíčních tarifů o 6,9 %, tj. každý z 12 tarifních stupňů byl
navýšen o jednotnou částku 1.200 Kč. Opět lze
pozitivně zhodnotit i skutečnost, že Ministerstvo
práce a sociálních věcí ČR schválilo plošné rozší-
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Regionální konference OS Stavba ČR se konaly postupně ve všech regionech
ření Dodatku č. 2 na celý rezort stavebnictví, a to
s účinností od 1. července 2018. Na základě letošní analýzy podnikových kolektivních smluv,
k níž došlo v měsících červenci a srpnu, lze
konstatovat, že opět došlo k dalšímu výraznému
zvýšení úrovně PKS. Vyhodnoceno bylo 59 PKS
či dodatků k nim. Plné znění této analýzy bylo
uveřejněno na svazových webových stránkách.
Zpráva dále upozorňuje, že poslední události, zejména pak statistické výsledky (vývoj
zakázek ve stavebnictví apod.), potvrzují, že
pro kolektivní vyjednávání, které náš svaz povede začátkem roku 2019, by měla být vcelku
příznivá situace. Rezoluce k pracovnímu právu
konstatuje, že nedošlo ke zhoršení pracovněprávní a související legislativy, tedy ke snížení
stávajících pracovněprávních standardů. V období od voleb do Poslanecké sněmovny v říjnu
2017 do poloviny června 2018 měl legislativní
proces specifický charakter a nebyly projednávány žádné zákony a navazující podzákonné
právní předpisy zásadního významu, které by
se týkaly oblasti pracovněprávní a související
legislativy. Pozitivním důsledkem tohoto stavu
je stabilnější právní prostředí a určité zklidnění
po předcházejícím období permanentních legislativních změn. Další část zprávy se věnuje
oblasti BOZP, zaměstnanosti a přípravě na povolání, vzdělávání, členské základně, sportu a mezinárodní činnosti. V závěru svého informačního
bloku pak předseda svazu sdělil přítomným své
rozhodnutí nekandidovat již v dalším volebním
období na žádnou z nejvyšších volených funkcí
v rámci OS a doporučil přítomným kandidáty
na tyto volené funkce (Pavla Zítka – na předsedu
a Stanislava Augustina – na místopředsedu svazu – pozn. redaktora). Informační blok doplnil
místopředseda OS, který zdůraznil některé výše
zmíněné informace, zejména s ohledem na rozbíhající se kolektivní vyjednávání. Požádal také
všechny přítomné zástupce odborových organizací, aby i nadále věnovali náležitou pozornost

Foto – Pavel Zítko

evidenci odborových organizací ve veřejných
rejstřících a zejména otázce plnění povinností při
zveřejňování účetních závěrek.
Hlavním bodem programu regionálních konferencí však byla příprava VIII. sjezdu OS, který
proběhne ve dnech 1. a 2. února 2019. Sjezdová
komise, kterou ustavil Sněm OS, tak na svých
jednáních jednak připravila návrh všech hlavních
dokumentů svazu, včetně zapracování připomínek z odborových organizací, ale zejména vytvořila dostatečný prostor pro volby. Na jednáních
regionálních konferencí tak mohly proběhnout
volby delegátů, jejich náhradníků, členů Sněmu
a Revizní komise OS. Dále na všech regionálních konferencích proběhly nominace kandidátů
do Předsednictva OS a na svazové nejvyšší volené funkce, čili na předsedu a místopředsedu OS.
Všichni kandidáti na nejvyšší volené funkce se
na regionálních konferencích stručně představili
a sdělili svou představu o směrování našeho svazu v dalším volebním období. Nominaci na funkci
předsedy OS Stavba ČR obdržel na všech regionálních konferencích stávající místopředseda
Ing. Pavel Zítko. Na funkci místopředsedy svazu
pak obdržel na 8 regionálních konferencích nominaci Stanislav Augustin a na jedné (v Olomouci)
Petr Šinágl.
Zhodnotíme-li průběh všech regionálních
konferencí, musíme konstatovat, že v jejich závěru vždy proběhla věcná diskuse ke všem bodům zasedání. Na dotazy odpovídali předseda
Milan Vomela, místopředseda Pavel Zítko, příp.
příslušní regionální manažeři a specialisté svazu.
Závěrem lze konstatovat, že regionální konference v letošním roce splnily svou roli, volby
i nominace proběhly v souladu se schválenými
dokumenty OS a i účast byla vcelku slušná. Byl
tak naplněn nezbytný předpoklad pro úspěšné
konání VIII. sjezdu OS Stavba ČR a položen základní kámen pro další úspěšné fungování svazu.

Ing. Pavel Zítko,
místopředseda OS Stavba ČR

KOORDINAČNÍ ODBOROVÉ ORGÁNY SE RADILY

Porada zástupců v KOO proběhla v závěru října v Praze
Příprava a průběh KV na rok 2019, doprovázená vzájemnou výměnou informací,
s cílem koordinace kolektivního vyjednávání pro rok 2019 - to bylo hlavním motem
jednání říjnové porady předsedů KOO.
Poradu zahájil a řídil místopředseda svazu
Pavel Zítko, který po přivítání přítomných provedl kontrolu plnění závěrů z předešlé porady.
Po těchto nezbytných úvodních procedurách
se pak slova ujal předseda OS Milan Vomela,
který informoval přítomné o aktuálních odborových otázkách. Zazněly informace z činnosti
svazu - jednání Předsednictva OS, jednání sjezdové komise, příprava plánu práce a rozpočtu
na rok 2019. Velmi podrobně byly komentovány
průběh a výsledky regionálních konferencí OS,
včetně informace o zvolených funkcionářích OS
a o navržených kandidátech do Předsednictva OS
a na nejvyšší volené funkce, přičemž byla zmíněna i statistika účasti na vlastních jednáních.
Předseda podal informace i z dalších oblastí
činnosti OS – zejména z rady ČMKOS (Rada
a příprava sněmu ČMKOS), z tripartity (RHSD)
a z MSDU. Ke všem podaným informacím proběhla rozsáhlá diskuse.
V úvodu nejdůležitějšího bodu porady předsedající okomentoval aktuální situaci ve stavebnictví (stavební výroba, těžba a výroba stavebních
hmot), a to jak z hlediska produkce, tak i z hlediska mzdového vývoje. Byly podány informace i o aktuálním stavu sběru statistických údajů
ve mzdové oblasti – mzdová šetření za 1-6/2018,
kdy svaz obdržel zatím již více než 90 těchto
mzdových šetření. Dosavadní výsledky šetření
potvrzují trend zmiňovaný vedením odborové
centrály, že v podnicích, kde se kolektivně vyjednává, jsou mzdy výrazně vyšší. I v rámci OS
Stavba ČR je tento trend zcela jednoznačně potvrzen. Bylo konstatováno, že výrazná většina
srovnatelných průměrných výdělků v podnicích,
kde působí náš svaz, rostla meziročně o více
než 8 %. Konkrétní výsledky budou publikovány
ve Zpravodaji OS. Všechny informace byly podány formou prezentace a byly všem předsedům
KOO zaslány společně se zápisem z vlastního
jednání.
Následně vyzval řídící jednání kolegy ke stručné informaci o výsledcích kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni, či o očekáváních pro
další období, včetně doplnění aktuální situace
ve firmě. Proběhlo tzv. „kolečko“, kdy jednotliví zástupci KOO velmi podrobně informovali
všechny přítomné o aktuálním stavu v kolektivním vyjednávání ve vazbě na očekávání zaměstnanců, na vývoj zaměstnanosti a na stav členské
základny.
Z diskuse vyplynulo, že i když je vyjednávání na další období ve většině případů zatím
na samém počátku, jsou již viditelné určité
trendy v přístupu smluvních partnerů. Společným jmenovatelem je výrazný nedostatek kvalifikované pracovní síly obecně, stavebnictví
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nevyjímaje. S tím velmi úzce souvisí i „přiměřená“ očekávání zaměstnanců na růst mezd.
Všichni přítomní se shodli na tom, že jsou
přesvědčeni o postupném přiměřeném navyšování benefitů v roce 2019. Ve mzdové oblasti
pak všichni předpokládají i výraznější navýšení mezd. Návrhy a požadavky na navýšení
mezd se pohybují v souladu s doporučením
ČMKOS pro vyjednávání v roce 2019. Nejeden zástupce zaměstnanců v KOO na jednání
deklaroval, že pro úspěšné naplnění očekávání
svých členů a zastupovaných zaměstnanců jsou
vyjednávací týmy i v tomto roce připraveny
využít všech prostředků, které pro kolektiv-

ní vyjednávání umožňuje legislativa ČR. Bylo
konstatováno, že prostor pro odpovídající růst
mezd je ve většině případů dostatečný, a tuto pozitivní skutečnost je důležité nepromarnit.
Zaznělo zde mnoho zajímavých informací
a v rámci toho bodu probíhala velmi živá diskuse,
kdy se přítomní vzájemně podrobně informovali
o všem, co je zajímalo. Tato část programu byla
účastníky porady opět nejvíce oceňována. Opět
diskutovali všichni přítomní zástupci KOO.
V následujícím bodě jednání porady byly doplněny některé další aktuální informace, přičemž
funkcionáři byli vyzváni k poskytování pravidelných informací o aktuálním stavu kolektivního
vyjednávání na podnikové úrovni.
Dále byl diskutován záměr vedení svazu o obnovení lepšího kontaktu se všemi koordinačními
orgány, který by měl být realizován pravidelnější
účastí zástupců OS na vlastních jednáních KOO.
Přítomní konstatovali, že je z jejich pohledu účelné využít potenciál KOO k širší diskusi a přenosu
informací v rámci OS. Diskuse se nevyhnula ani
nedostatečné výchově budoucí stavbařské generace.
Závěrem se přítomní shodli na tom, že je pro
ně tato porada důležitá, a to zejména z hlediska
vzájemné výměny informací a určité koordinace
postupu při kolektivním vyjednávání a dalším
jednání se zaměstnavateli. Zcela jednoznačně se
shodli na dalším zachování této porady ve svazovém plánu práce.
Ing. Pavel Zítko

TRADIČNÍ SETKÁNÍ ODBORÁŘŮ
– SENIORŮ S VEDENÍM SVAZU
V úterý 13. listopadu 2018 se v hotelu
Olšanka v Praze uskutečnilo setkání našich členů-důchodců s vedením svazu.

zástupcům seniorů dostalo při jednání s prezidentem republiky. Apeloval na co největší účast
důchodců ve všech typech voleb – zásadní možnosti, jak státní politiku ve směru k seniorům
účinně ovlivnit.
Přítomní důchodci-odboráři pak převzali z rukou představitelů svazu upomínkové předměty
a ženy navíc krásnou květinu jako poděkování
za jejich odborářskou práci.
V diskusi poděkoval Bc. Vladimír Ptáček svazu za jeho starost o potřeby seniorů, JUDr. Lang
pak ozřejmil možná řešení tzv. předdůchodů bez
ekonomických dopadů pro nejnáročnější profese
a vysvětlil problematiku nižších důchodů žen
ve srovnání s muži.
Příjemné předvánoční setkání bylo zakončeno
společným obědem.	
(red)

Akci zahájil předseda svazové Komise seniorů Jaromír Zych, přivítal přítomné a předal
slovo předsedovi svazu Ing. Milanu Vomelovi.
Ten zmínil současné aktivity svazu, především
průběh říjnových „volebních“ Regionálních
konferencí, přípravu jednání Sněmu OS a hlavně VIII. sjezdu OS Stavba ČR, který proběhne
začátkem února příštího roku. Podělil se rovněž
o svazové tendence ve vyjednávání odvětvové
kolektivní smlouvy, o problémy s početností
členské základny, neopomněl ani aktuální aktivity ČMKOS.
V další části setkání vystoupil jeden z hostů
– JUDr. Roman Lang z Ministerstva práce a sociálních věcí.
Poutavě a srozumitelně objasnil
současný systém důchodového
pojištění, mechanismus výpočtu
důchodů a souvislosti s navýšením důchodů od ledna 2019,
doplněné písemnými podklady.
Na jeho příspěvek pak navázal další host - předseda
Rady seniorů ČR dr. Zdeněk
Pernes. Ocenil zejména vstřícný
přístup současné vládní garnitury k potřebám důchodců.
Třetím hostem byl Ing. Jaroslav Ulma, předseda Asociace
důchodců-odborářů ČMKOS. Každoroční setkání vedení OS se seniory-odboráři proběhlo
Foto – Pavel Zítko
Především poděkoval našemu v hotelu „Olšanka“
svazu za péči o seniory-odboráře, připomněl podíl odborů na pozitivních
změnách pro důchodce. S uznáním se zmínil
o lidském přístupu nové ministryně práce a soSTAVEBNÍK - 3IH
ciálních věcí a také o pochopení, kterého se

JEDNAL VÝBOR ZO OS STAVBA ČR - HOCHTIEF CZ

Hostem výjezdního zasedání výboru ZO OS Stavba ČR Hochtief CZ byl
i Josef Středula
Jednání výboru ZO OS Stavba ČR
HOCHTIEF CZ a. s., rozšířené o další odboráře, se konalo ve dnech 5. a 6. října 2018
v chatovém areálu Soukeník u Sezimova
Ústí. Mezi hosty byl předseda ČMKOS
Josef Středula, personální ředitel společnosti
Ing. Miroslav Kos, svazový inspektor BOZP

Účastníci výjezdního zasedání výboru ZO OS Stavba ČR Hochtief CZ

Foto – Petr Janoušek

Zdeněk Švehla a regionální manažer OS Stanislav Augustin.
S předsedou ČMKOS besedovali účastníci
o aktuálních odborových i společenských otázkácha personální ředitel informoval o hospodářské situace společnosti.
Svazový inspektor BOZP proškolil účast-

níky na téma „Stres na pracovišti i mimo něj“
a o vlivu stresu na vznik pracovních úrazů
s důrazem na to, jak stresům předcházet. Součástí setkání odborářů byly soutěže v hodu
válečkem a střelbě z pistolové kuše, doplněné večerním táboráčkem s opékáním buřtíků.

Petr Janoušek

NOVÉ SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ V KAZNĚJOVĚ
Ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., VJ
Plzeňsko, provozovna Kaznějov, bylo vybudováno nové sociální zařízení, sloužící pro
zaměstnance lomu. Toto zařízení bylo vybudováno nákladem cca 1,5 milionu korun
v prostorách „H-budovy“ zejména díky požadavkům základních organizací Odborového
svazu Stavba České republiky, které zde
působí. Zástupci zaměstnavatele uznali, že
stávající sociální zařízení, které bylo umístěno
přímo v lomu, již zdaleka neodpovídá nejen
současným standardům, ale už ani hygienickým
požadavkům na tyto prostory.
V novém zařízení, které slouží asi 45 zaměstnancům, je kromě WC, umývárny, šatny a sušárny oděvů a obuvi také jídelna, která je vybavena

Sociální zařízení v Kaznějově září novotou
a jeho zbudování přispělo ke zlepšení zázemí pro
zaměstnance
Foto – Zdeněk Švehla
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mimo jiné i ledničkami, mrazáky, mikrovlnnými
troubami, sifonovačem, ale i myčkou nádobí.
Dále zde najdete kanceláře mistrů a v nejbližší
době proběhne rekonstrukce vytápěné garáže
pro osobní přepravu pracovníků lomu k bagrům
a dozerům. Vstup na šatny je řízen elektronicky
pomocí osobní docházkové kartičky, takže
pohyb cizích osob je vyloučen.
Ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., je spolupráce zástupců zaměstnavatele s odborovými
organizacemi tradičně na velmi dobré úrovni.
Zástupci vedení pozorně naslouchají zástupcům
odborových organizací a v případě oprávněnosti
jejich požadavků se vždy snaží jim v rámci finančních možností vyhovět.

Josef Eret, Zdeněk Švehla

PŘEBOR V BOWLINGU OZDOBILA VÝBORNÁ ÚČAST
Z pověření a za podpory Odborového svazu
Stavba ČR proběhl dne 8. 11. 2018 Přebor stavebních škol ČR v bowlingu. Přebor se konal
v bowlingovém centru Strikeland v Chomutově
za pořadatelství Střední odborné školy energetické a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnické školy Chomutov, příspěvkové organizace. Ředitelem přeboru byl Mgr. Jan Mareš,
MBA, ředitel školy, organizaci pak měli na starosti Bc. Andrea Gubelová, Karel Merolt a Jan
Purkrábek. Na regulérní průběh celého přeboru
dohlížel jeho hlavní komisař Mgr. Viktor Kolovratník. Zúčastnilo se celkem 9 družstev ze
všech koutů České republiky. Proběhl velmi pěkný souboj v duchu fair play a v dobré náladě.
Cenu za nejvyšší nához si odvezl Jakub Sýkora z Tachova, nejlepším hráčem turnaje byl
vyhlášen Ondřej Bína z domácího celku. Tento
přebor je součástí jubilejního 55. ročníku sportovních přeborů stavebních škol a byl jeho druhým přeborem.
Na akci se opět finančně podílela Oborová
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Pořadí družstev:
1.
SPŠ Tachov
2.
SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
3.
Akademie řemesel Praha
4.
SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov
5.
SŠ stavební a strojní Teplice
6.
SŠ a ZŠ Vimperk
7.
SŠPgHS Litoměřice
8.
SŠSŘ Stochov
9.
OA a SOŠ gen. Fajtla Louny
Bc. Andrea Gubelová

V listopadu letošního
roku proběhl
v Chomutově přebor
ČR stavebních škol
v bowlingu, pořádaný
Střední odbornou
školou energetickou
a stavební.
Vítězem se stalo
družstvo ze Střední
průmyslové školy
Tachov
Foto – archiv
pořadatelů přeboru

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V ŠACHU

Zahájení i předání cen provedli ředitelka Střední průmyslové školy stavební Mgr., Bc. Renata Petružálková, předseda sportovní komise OS Zdeněk
Čihák, hlavní pořadatel Mgr. Drahoslav Česák a hlavní rozhodčí Mgr. Josef Sýkora 
Foto – archiv pořadatelů přeboru
Jako každý rok, i letos Střední průmyslová
škola stavební Pardubice uspořádala Přebor ČR
stavebních škol v šachu, který se uskutečnil
ve dnech 20. a 21. listopadu v Rybitví. Soutěže
se účastnilo šest družstev, navíc tzv. „bleskovky“
se zúčastnili i žáci ze ZŠ Závodu Míru Pardubice. Pokud jde o soutěž družstev, střední stavební
školy se umístily v tomto pořadí:
1. SOŠEaS, OA a SZŠ Chomutov

2.
3.
4.
5.
6.

SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
Akademie řemesel Praha
SOŠ stavební Pardubice (Rybitví)
SŠ a ZŠ Vimperk
SŠ stavební a strojní Teplice

V soutěži jednotlivců zvítězil na první šachovnici Dominik Adam (Ústí nad Labem), na druhé
Matěj Ledvinka (Chomutov), na třetí Martin

Adámek (Chomutov) a na čtvrté Zdeněk Korf
(Ústí nad Labem). V doplňkové soutěži s názvem „bleskovka“ pak zvítězil Štekl, druhé místo obsadil Kvapil (oba ze ZŠ Pardubice) a třetí
místo obsadil Adam (Ústí nad Labem). (red)
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1. SNĚM ČMKOS
Dne 20. listopadu 2018 proběhlo
jednání 1. Sněmu ČMKOS. Jednání Sněmu se zúčastnili i zástupci
OS Stavba ČR, Milan Vomela, Pavel
Zítko, Milan Fišer a Petr Janoušek.
Na programu jednání sněmu byly
tyto důležité oblasti – komplexní
zpráva o kolektivním vyjednávání
na podnikové úrovni a na vyšším
stupni v roce 2018, vývoj inflace
v roce 2018 a její prognóza pro rok
2019, aktuální informace o situaci
na trhu práce a informace o stavu
členské základny OS sdružených
v ČMKOS. Odbory jsou pro zaměstnance stále atraktivnější, za poslední rok posílilo jejich
řady 16 918 nových členů a za posledních 10 let je to
více jak 130 tisíc zaevidovaných členů!
Předseda ČMKOS Josef Středula ve svém
úvodním vystoupení seznámil přítomné s aktuálními informacemi ze života ČMKOS. Zmínil
např. zrušení karenční doby, zvýšení minimální
mzdy, neopominul ani otázku nezaměstnanosti a vývoje v mzdové a platové oblasti. Kladně hodnotil průběh a výsledky VII. Sjezdu

Zástupci OS Stavba ČR při jednání sněmu ČMKOS 

ČMKOS, včetně mediálních ohlasů. Svou pozornost věnoval i tradiční odborářské kampani „KONEC LEVNÉ PRÁCE“ a souvisejícím otázkám
- zkracování pracovní doby, rovným podmínkám
pracujících žen, a v neposlední řadě i mnohdy
složitým jednáním Rady hospodářské a sociální
dohody (tripartity). Ocenil také úspěšnost všech

Foto – Václav Procházka

protestních akcí pořádaných jak ČMKOS, tak
jednotlivými odborovými svazy a firemními odbory. Zmínil rovněž potřebná jednání s různými
orgány a institucemi jak našimi, tak evropskými.
V závěru poděkoval všem aktivním odborářům ze
svazů sdružených v ČMKOS za jejich práci a popřál jim mnoho úspěchů a pevné zdraví.(red)

PŘEBOR V PŘESPOLNÍM BĚHU
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 se za účasti sedmi škol
uskutečnil přebor ČR stavebních škol v přespolním běhu. Pořadatelství se zhostila Střední škola
stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace, pod vedením Mgr. Hynka Habenichta. Závodilo se ve dvou kategoriích - mladší a starší dorost.
Tento přebor byl úvodním závodem jubilejního
55. ročníku sportovních přeborů OS Stavba ČR.
Závod pod záštitou OS Stavba ČR a s finanční
podporou Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) proběhl v lokalitě Teplice – Doubravka. Celkovým
vítězem se stala škola z Prahy před závodníky
z Chomutova, Teplic, Ústí n/L., Stochova, Vimperku a Litoměřic.
Velké poděkování patří všem organizátorům,
kteří zajišťovali průběh přeborů.

Mgr. Petr Seidl
Tabulka – KOMPLETNÍ VÝSLEDKY PŘEBORU

Celkové pořadí škol
Město
			
1. Akademie řemesel Praha
- Střední škola technická

Body ml. Umístění Body st. Umístění Celkem
dorost ml. dorost dorost st. dorost bodů

Praha 4

10

1

23

3

33

2. ESOZ Chomutov

Chomutov

23

2

17

1

40

3. Střední škola stavební
a strojní Teplice

Teplice

41

5

22

2

63

4.SPŠS a SOŠST Ústí n/L.

Ústí n/L.

32

3

41

4

73

5. Střední škola služeb
a řemesel Stochov

Stochov

34

4

58

7

92

6. Střední škola
a Základní škola Vimperk Vimperk

58

6

47

6

105

7. S tř. škola pedagogická,
hotelnictví a služeb
Litoměřice, p.o.
Litoměřice
STAVEBNÍK

62

7

46

5

108

Hromadný start přeboru v přespolním běhu v lokalitě TepliceDoubravka, cílový doběh náročného závodu pečlivě sledovaný
časomírou a medailisté přeboru v přespolním běhu
Foto – archiv pořadatelů přeboru
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