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JEDNAL PRVNÍ POSJEZDOVÝ SVAZOVÝ SNĚM
Ve středu 15. května letošního roku
se v Praze v hotelu Olšanka uskutečnil
I. Sněm Odborového svazu Stavba ČR
– tedy první po únorovém sjezdu, protože při jeho konání bylo zasedání nového
Sněmu pouze ustavující.
Po nutném a pro další jednání potřebném
obligátním úvodu (schválení jednacího řádu
sněmu, volbě pracovního předsednictva, komisí a skrutátora) a kontrole plnění usnesení z minulého sněmového jednání v prosinci loňského
roku následovala zpráva o činnosti svazového
předsednictva, které se ujal předseda svazu Pavel
Zítko. Formou zajímavé prezentace, kterou následně obdrželi prostřednictvím e-mailu všichni
členové sněmu pro další využití ve své práci, upozornil zejména na pozitivní vliv nového systému
školení odborových funkcionářů, kdy znatelně
stoupla účast zástupců základních a místních
organizací. Kladně také hodnotil připravenost
lektorů a aktivní přístup účastníků. Dále se podrobněji věnoval důležitosti spolupráce s orgány
státního dozoru nad BOZP (viz naše další články
v tomto čísle Stavebníka), neopomněl ani přiblížit výstupy z jednání Rady a ze sněmu ČMKOS
(i o něm se můžete dočíst na dalších stránkách).
V této souvislosti zmínil i návrh budoucího automatického navyšování minimální mzdy, na kterém se ale při jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) sociální partneři nedohodli.
Dotkl se také konání dalšího odborového mítinku
„Konec levné práce“, který se letos uskuteční 17.
září ve Fóru Karlín, a připomněl již 25. ročník
svazových letních sportovních her ve dnech 28.
a 29. 6. 2019 v Rybitví. Na pořad jeho vystoupení
se mj. dostalo i upozornění na reakci Sond k volbám do Evropského parlamentu a jejich značné
důležitosti, stejně jako urgence směrem k našim
organizacím stran karet ZO/MO a podnikových
kolektivních smluv, a také informace o výrobě
a mzdovém vývoji ve stavebnictví za loňský
rok. Ta bude samozřejmě uvedena i ve Zpravodaji OS, který vyjde na přelomu května a června
letošního roku. Předseda svazu zdůraznil rovněž
potřebu pravidelného zasílání mzdových šetření
a upozornil při té příležitosti na změnu metodiky
Českého statistického úřadu, která se částečně
dotkne i našich pravidelných výstupů z oblasti
mezd.
Písemnou zprávu Komise kolektivního vyjednávání okomentoval její předseda Petr Janou-

šek, zdůraznil hlavně složitost celého vyjednávání nové kolektivní smlouvy vyššího stupně
a ocenil mj. skutečnost, že se – poprvé v historii
– podařilo uzavřít tuto smlouvu na podstatně delší časové období (podrobnější informace obsahovalo minulé číslo našeho periodika).
Po zprávě mandátové komise, která konstatovala usnášeníschopnost sněmu, bylo projednáno
zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví
za rok 2018, kdy byla kvitována zejména skutečnost, že v rámci působnosti našeho svazu nedošlo
k žádnému smrtelnému ani závažnému pracovnímu úrazu, byť celorepublikově počet těch fatálních úrazů bohužel stoupl.
Předseda svazové revizní komise Pavel Němejc doplnil zprávu komise stran hospodaření
svazu a zároveň poděkoval vedení OS za to, že se
řídí doporučeními komise. Následovalo projednání a schválení účetní závěrky za loňský rok. Ta
byla náplní předcházejících jednání jak revizní,
tak i ﬁnanční a majetkové komise, a to s doporučením tuto závěrku schválit. Projednány a schváleny byly rovněž důležité svazové řády – volební,
ﬁnanční a organizační, ve kterých bylo zapotřebí
provést několik dílčích změn, aby plně odpovídaly jak ustanovením současné státní legislativy,
tak i praktickým potřebám svazu. Součástí tohoto
bodu jednání byla i informace o stavu svazového majetku. Byla také zmíněna otázka dalšího
směřování Majetkové správní a delimitační unie
odborových svazů (MSDU-OS), výhledy na pří-

ští „osud“ budovy DOS a záležitosti s tím úzce
související.
Pod vedením místopředsedy svazu Stanislava
Augustina pak proběhla valná hromada Podpůrného fondu (PF) OS. Ta vzala na vědomí zprávu
Rady PF, schválila loňskou účetní závěrku a Statut PF, a provedla změny ve složení Rady.
V bodu „různé“ zejména pokračovala debata
o možných variantách budoucích sídel jak ČMKOS, tak i našeho svazu.
Následovalo schválení závěrečného usnesení,
poděkování předsedy svazu za dosavadní odvedenou práci, přání pevného zdraví a další záslužné činnosti pro odbory, a také pohodové cesty
domů. Příští jednání sněmu se uskuteční – podle
schváleného plánu práce – v prosinci letošního
roku.
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PODPŮRNÝ FOND DOZNAL VÝRAZNÝCH ZMĚN
Podpůrný fond OS Stavba ČR je doplňkovou ﬁnanční pomocí a výrazem odborářské solidarity.
Valná hromada schválila návrhy změn zaslané předsedy odborových organizací, a to na svém jednání dne 15. 5. 2019. Z nového Statutu podpůrného fondu teď přinášíme výtah vyplácených podpor.
Mezi základní podmínky vstupu patří členství u OS minimálně po dobu 3 měsíců, nároky čerpání vznikají již po 1 měsíci členství v podpůrném fondu. Cena pojistného je 10 Kč/měsíc/člen.
Podpora

Výše podpory

Maximální doba
podpory

v nezaměstnanosti

500,-/měsíc

6 měsíců

při dlouhodobé pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu

1.500,- /1.000,-

1 měsíc/2 až 12 měsíc

při narození nebo osvojení dítěte

3.000,-

jednorázově

při živelných pohromách

Při škodě nad 50.000,- Kč 10%
z výše škody. (max. 10.000)

jednorázově

při úmrtí zaměstnance

5.000,-

jednorázově

při výpovědi podle § 52 písm. e)
zákona č.262/2006 Sb. (ZP)

500,-/měsíc

6 měsíců

při stávce

800,- /den

po dobu stávky

Bližší informace žádejte u svých předsedů odborových organizací, nebo je najdete na
https://www.osstavba.cz/dokument.php

DUBEN PATŘIL ŠKOLENÍ NAŠICH ZÁKLADNÍCH
A MÍSTNÍCH ORGANIZACÍ

V dubnu se uskutečnilo pravidelné internátní školení funkcionářů základních
a místních organizací. Letos bylo školení
rozděleno do dvou termínů podle regionu. První termín se konal 9. a 10. dubna
v pražském hotelu Olšanka a byl určen
pro Region I., tj. Praha, Střední Čechy,
Ústí nad Labem, České Budějovice, Plzeň. Druhé školení proběhlo ve dnech 16.
a 17. dubna v hotelu Harmonie v Luhačovicích pro Region II., tj. Hradec Králové,
Olomouc, Ostrava, Brno.

Školení proběhlo již tradičně v několika tematických blocích. Během toho prvního byli
účastníci seznámeni s nově přijatými dokumenty
OS, metodikou pro činnost a evidencí základních
a místních organizací. Následovaly informace
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které přednesl svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. Místopředseda svazu
Stanislav Augustin znovu připomněl beneﬁty
OS – Podpůrný fond, Odbory plus, právní poradenství a spolupráci se Sdružením nájemníků.
Účetní problematiky a základních informací, jak
by měly odborové organizace správně hospoda-

řit, se ujala Vlasta Eisenhammerová. V posledním bloku školení představil předseda svazu Ing.
Pavel Zítko novou Kolektivní smlouvu vyššího
stupně podepsanou na roky 2019 – 2024 a informoval o ekonomice podniků a mzdách.
Letošní rozdělení školení do dvou termínů se
ukázalo jako správný krok, minimálně už v účasti členů, která byla téměř o čtvrtinu vyšší, než
v předchozích letech. Kvalita školitelů byla opět
na profesionální úrovni a ocenili to i mnozí účastníci.
Bc. Iveta Pýchová

DOHODA O SPOLUPRÁCI
BYLA VYHODNOCENA
Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody mezi Státní báňskou správou
a OS Stavba ČR za rok 2018 se uskutečnilo v zasedací místnosti Českého báňského úřadu.
Jednání se zúčastnili za ČBÚ předseda Ing.
Martin Štemberka, Ph.D., zástupce předsedy
a ředitel sekce báňské správy JUDr. Pavel Dvořák, ředitel kanceláře předsedy JUDr. Ing. Ladislav Svoboda a vedoucí oddělení dobývání ostatních surovin Ing. Dušan Havel, MPA, za náš
svaz pak předseda Ing. Pavel Zítko, místopředseda Stanislav Augustin a svazový inspektor
bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. Samotné vyhodnocení a související Memorandum podepsali
za ČBÚ jeho předseda Ing. Martin Štemberka,
Ph.D., a za OS předseda svazu Ing. Pavel Zítko.
Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským
úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky, která byla uzavřena 15. října 2007, byla
i v loňském roce plněna a všechna ustanovení
v ní obsažená byla beze zbytku naplněna. Součástí vyhodnocení plnění dohody za rok 2018 je
Memorandum, ve kterém je mimo jiné uvedeno,
že dohoda je plněna v celém rozsahu, úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako
velmi dobrá, a také to, že obě strany vyjádřily do
budoucna vůli pokračovat v dosavadní úspěšné
spolupráci.
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Zástupci odborového svazu jsou pravidelně
zváni k účasti na generálních, komplexních a vybraných specializovaných prověrkách. Prověrek
se účastní svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) nebo jsou delegováni další odboroví
funkcionáři (svazoví i základních organizací).
V případě časové zaneprázdněnosti jsou svazovému inspektorovi zaslány závěrečné protokoly
z inspekce.
V roce 2018 se SIBP zúčastnil následujících
kontrol u ﬁrem v působnosti OS Stavba ČR:
• Generální prověrky ČBÚ Praha v organizaci
KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.
• Generální prověrky ČBÚ Praha v organizaci
TONDACH Česká republika s.r.o.
• Komplexní prověrky OBÚ pro území kraje
Karlovarského ve společnosti LB MINERALS, s.r.o., VJ Chebsko, pracoviště Skalná
• Komplexní prověrky OBÚ pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického ve společnosti CEMEX Cement, s.r.o.
• Komplexní prověrky OBÚ pro území kraje
Ústeckého ve společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o., pískovna Dobříň
• Komplexní prověrky OBÚ pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, ve společnosti KERACLAY, a.s., lom Nehvizdy
• Komplexní prověrky OBÚ pro území krajů
Jihomoravského a Zlínského ve společnosti
TVARBET MORAVIA, a.s., pískovna Bzenec.

Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ
a OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností
jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.
Celkovému podpisu plnění dohody za rok
2018 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy
SIBP v průběhu měsíce ledna 2019 navštívil
jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal
spolu s předsedy těchto úřadů vyhodnocení dílčí,
která byla základem pro tvorbu vyhodnocení celkového. Na závěr jednání byla prokonzultována
současná situace v rámci České republiky jak ve
stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod dozor Státní báňské správy.
Zdeněk Švehla - SIBP

BOZP VE SFÉŘE OS STAVBA ČR V ROCE 2018
V oblasti kontrolní činnosti provedl svazový
inspektor bezpečnosti práce (SIBP) v loňském
roce 35 vlastních naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání
zástupců ZO a vedení ﬁrem se zúčastnil dvou
kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006
Sb., zákoníku práce (ZP). Rovněž byl přizván
v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci
mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem
k účasti na 5 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a na 2 generálních prověrkách Českého báňského úřadu a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.
Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se
víceméně opakují a v drtivé většině případů se
jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a nejsou takového charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví
zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem
bylo při kontrolách SIBP v roce 2018 zjištěno
89 závad. Některé závady (celkem 15) byly odstraněny během kontroly, u drtivé většiny závad
(celkem 74) byly dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly
zjišťovány tak jako v minulých letech zejména
v oblasti úrazové prevence – celkem 74 závad.
Nejčastějším zjištěným porušením byly chybějící
kryty u strojů, nedostatečné zamezení v přístupu
k ovladačům, otevřené elektrické rozvaděče, ve
skladech chybělo označení nosnosti podlahy,
tlakové lahve byly nezajištěné proti pádu nebo
převržení, byly nesprávně seřízené stroje, neoznačené potrubí druhem přepravovaného média,
nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách,
chyběla nebo byla nesprávně seřízena „stop lanka“ u dopravníků apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 6 závad. Jednalo se
zejména o nefunkční nebo nedostatečně účinné
odsávací zařízení, o pořádek v šatnách a sociálních zařízeních apod. V oblasti šetření a odškodňování pracovních úrazů bylo v 1 případě
zjištěno, že odškodnění (přestože bylo navrženo
jeho tzv. krácení) nebylo projednáno se zástupci
odborové organizace a ani s poškozeným zaměstnancem. V oblasti odborné způsobilosti k práci

byly zjištěny 2 závady, konkrétně se jednalo
o oblast školení zaměstnanců z předpisů BOZP.
Ve 2 případech byly zjištěny nedostatky o oblasti
zdravotní způsobilosti k práci - v provádění povinných pracovnělékařských prohlídek. Ve dvou
případech byly zjištěny nedostatky v používání
přidělených osobních ochranných pracovních
prostředků (OOPP) - zaměstnanec používal při
práci přidělené OOPP, které již ztratily svou
ochrannou funkci, další nepoužíval přidělené
OOPP. Ve 2 případech byl také zjištěn nedostatek v oblasti přidělování OOPP (nedostatek ve
směrnici pro jejich přidělování, nezajištění povinnosti údržby těch přidělených).
Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři našich základních
organizací nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů
a k úrovni pracovních podmínek a pracovního
prostředí. Byly řešeny celkem 3 stížnosti - k odškodnění nemoci z povolání, k řešení pracovních
podmínek na pracovištích a na nevyplácení příplatků za zdraví škodlivé pracovní prostředí.
V oblasti kolektivního vyjednávání spočívá účast SIBP v tomto procesu zejména v tom,
že dostane k vyjádření návrh nové kolektivní
smlouvy či jejího dodatku, a po prostudování pasáží týkajících se BOZP je schválí, případně navrhne úpravu či doplnění. V roce 2018 SIBP provedl vyhodnocení 59 podnikových kolektivních
smluv. Kromě toho je také členem Komise kolektivního vyjednávání našeho svazu a zároveň
je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel
na vyjednání dodatku č. 2 kolektivní smlouvy
vyššího stupně (KSVS) na období 2016 – 2019
a přípravě nové KSVS 2019 - 2024.
V průběhu roku 2018 nedošlo ve ﬁrmách
v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku smrtelného pracovního úrazu a ani ke vzniku závažného
pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů.
V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské
správy se SIBP v průběhu roku 2018 zúčastnil
komplexních prověrek BOZP, které provedly
OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS,

s.r.o., VJ Chebsko, pracoviště Skalná, OBÚ Hradec Králové ve společnosti CEMEX Cement,
s.r.o., OBÚ Most ve společnosti CEMEX Czech
Republic, s.r.o., pískovna Dobříň, OBÚ Praha
ve společnosti KERACLAY, a.s., lom Nehvizdy
a OBÚ Brno ve společnosti TVARBET MORAVIA, a.s., pískovna Bzenec. Rovněž se zúčastnil 2 generálních prověrek, které provedl Český
báňský úřad ve společnostech KAVEX-GRANIT
HOLDING a.s. a TONDACH Česká republika
s.r.o., závod Hranice.
V průběhu loňského roku nevyvstala potřeba
užší spolupráce se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce.
Během roku 2018 se SIBP na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 ZP ve společnosti LB MINERALS
s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza, a také
kontroly nové výrobní linky ve společnosti LASSELSBERGER s.r.o., pracoviště Chlumčany.
Během roku 2018 SIBP v oblasti vzdělávání
provedl školení funkcionářů našeho svazu z oblasti BOZP ve Starých Splavech (celkem 71
účastníků z řad ZO a MO). Kromě toho provedl školení odborových funkcionářů z předpisů
BOZP na základě pozvání v rámci semináře pořádaného odborovými organizacemi nadnárodních společností Českomoravský cement a.s.,
Českomoravský štěrk a.s., Českomoravský beton
a.s., CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o.
a TRANS – SERVIS s.r.o. v Hustopečích (celkem
21 účastníků) a rovněž školení odborových funkcionářů společnosti Hochtief CZ a.s. v Sezimově
Ústí (35 účastníků).
V oblasti legislativy SIBP zpracoval celkem tři
stanoviska - k úpravě vyhlášky č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.,
k návrhu zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a k návrhu změny
vyhlášky 523/2006 Sb., o hlukovém mapování.
Zdeněk Švehla - SIBP

ZLATÝ PERMON V LOŇSKÉM ROCE
Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním stavitelství a ostatních činnostech
v gesci báňských úřadů se
propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím dozoru
Státní báňské správy České
republiky jako projev uznání
za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
Cena byla zřízena Českým
báňským úřadem, Odborovým svazem pracovníků hornictví, geologie a naftového
průmyslu a Odborovým
svazem Stavba České republiky (dále jen „zřizovatelé“)
a skládá se ze dvou částí, a to
ceny propůjčené a ceny udělené. Uvedená cena „Zlatý
Permon” vychází ze starých
hornických pověstí o hodných skřítcích, kteří vždy pomáhají horníkům. Všechny
pověsti se shodují v tom, že
se jedná o mužíčka s dlouhým vousem a špičatou če-

pičkou, čemuž odpovídá i umělecké zpodobnění
obou zmíněných cen.
Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen
za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“
se uskutečnilo u ředitele kanceláře úřadu na
Českém báňském úřadu dne 8. dubna 2019.
Jednání se zúčastnili:
• JUDr. Ing. Ladislav Svoboda – ředitel kanceláře úřadu
• Ing. Radim Mžyk – ředitel odboru hornictví
ČBÚ
• Bc. Jan Sábel – předseda OS PHGN
• Ing. Pavel Zítko – předseda OS Stavba ČR
• Zdeněk Švehla – svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR
Zásadním způsobem byly přepracovány kategorie pro zapojené zaměstnavatelské subjekty.
Oproti předchozím rokům došlo ke snížení kategorií z 5 na 3, a to:

Zaměstnavatelské subjekty, ve kterých působí
odborové organizace OS STAVBA ČR, se zúčastňují soutěže pouze v kategoriích I a II. Kategorie III je mimo rozsah činnosti zaměstnavatelů,
u kterých působí náš svaz.
V roce 2018 zvítězila v kategorii I organizace Velkolom Čertovy schody, a.s., v kategorii
II zvítězila zaměstnavatelská organizace, ve
které náš svaz nepůsobí.
Na jednání komise byly předběžně dohodnuty
termíny předání ocenění vítězným organizacím.
Předání se uskuteční přímo v zaměstnavatelských subjektech a zúčastní se jich kromě vedení
Českého báňského úřadu i vedoucí funkcionáři
příslušného odborového svazu.
Zdeněk Švehla

Kategorie I – subjekt do 50 zaměstnanců.
Kategorie II – subjekt od 51 do 500
zaměstnanců.
Kategorie III – subjekt nad 501 zaměstnanců.

STAVEBNÍK - 3

SPOLUPRÁCE SE SÚIP VYHODNOCENA
Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem
inspekce práce za rok 2018 proběhlo dne 26.
dubna 2019 v zasedací místnosti našeho svazu.
Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor
Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS předseda Ing.
Pavel Zítko, místopředseda Stanislav Augustin
a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk
Švehla.
Termín podpisu plnění dohody byl načasován
symbolicky na den, kdy se na ČMKOS uskutečnila akce v rámci Mezinárodního vzpomínkového
dne za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na této akci mimo jiné vystoupili se svými
příspěvky předseda ČMKOS, generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce, předseda Českého báňského úřadu, zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.
V roce 2019 byl v rámci České republiky zaznamenán vznik 123 smrtelných pracovních úrazů,
což je nárůst o 25 oproti roku předchozímu.
Během jednání bylo probráno plnění jednotlivých bodů dohody a konstatováno, že dohoda je
plněna v plném rozsahu oběma stranami, které si

vzájemně poskytly informace a předaly materiály v návaznosti na text dohody. Státnímu úřadu
inspekce práce byl předán aktuální seznam zaměstnavatelských subjektů, ve kterých působí
organizační jednotky OS Stavba ČR, dodatek č.
2 KSVS 2016-2019, dokument o rozšíření tohoto dodatku, zpráva o stavu a vývoji bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u OS za rok 2018
a nová KSVS, která byla uzavřena na roky 20192024. Tato KSVS byla podepsána dne 2. dubna
2019.
Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná
spolupráce obou subjektů, jež vyplývá ze zmíněné Dohody o vzájemné spolupráci, uzavřené
dne 7. ledna 2013, je účinná a prospěšná pro obě
strany. Z jednání byl vyhotoven zápis, který byl
podepsán statutárními zástupci zúčastněných
organizací, tzn. generálním inspektorem SÚIP
a předsedou Odborového svazu Stavba České republiky. Obě strany se vyslovily pro pokračování
spolupráce ve smyslu výše uvedené dohody i do
budoucna beze změn.
Zdeněk Švehla

JEDNAL SNĚM ČMKOS
Druhé jednání Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů se konalo 14. května
2019 v Praze. V úvodu jednání se ujal slova předseda ČMKOS Josef Středula, který informoval
členy Sněmu o činnosti Rady ČMKOS od posledního jednání a věnoval se aktuálním odborovým
i společenským otázkám. V ekonomické oblasti
popsal současnou situaci tvorby hrubého domácího produktu (HDP), odhad jeho vývoje nejen
do konce roku 2019, ale i pohled do roku 2020.
Zdůraznil přitom, že některé hlasy o nástupu krize nelze za současného vývoje HDP považovat za
seriózní. Situace trhu práce, očekávané pokračování převisu poptávky nad nabídkou pracovníků
i prognóza vývoje inﬂace nejen dle ČMKOS, ale
i České národní banky, vykazuje neměnné parametry posledních dvou let. Josef Středula dále
připomněl stoleté výročí založení Mezinárodní
organizace práce, přípravu kongresu Evropské
odborové konfederace ve Vídni a vyhodnotil roční práci odborů v rámci kampaně „Konec levné
práce“. Konstatoval, že se podařilo dosáhnout
průměrného růstu mezd o 8 % a ČMKOS již
předložila návrh růstu minimální mzdy pro rok
2020 na 15 tisíc korun. Letošní mítink na podporu kampaně „Konec levné práce“ se bude konat
17. září 2019 ve Fóru Karlín v Praze.
Vedení OS zdravotnictví a sociální péče informovalo o aktuální situaci ve zdravotnictví,
kde převládá trvalý nedostatek zaměstnanců. Dle
průzkumu, který mezi zaměstnanci provedl nejen
tento odborový svaz, ale i Ministerstvo zdravotnictví, se dalších téměř 40 % zdravotníků chystá
odvětví opustit.
Sněm projednal Zprávu o hospodaření ČMKOS v roce 2018 a materiál „Analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce v roce 2018“.
Doporučil zároveň odborovým svazům využít informace z této analýzy ve svých odvětvích. Byla
projednána Zpráva o činnosti Regionálních rad
odborových svazů (RROS) ČMKOS v roce 2018
a vedení ČMKOS poděkovalo členům RROS,
delegovaným svými odborovými svazy, za jejich
práci.
V závěru vyzval Sněm ČMKOS odboráře a odborářky, aby svou účastí ve volbách do Evropské-
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ho parlamentu prokázali, že chtějí spravedlivější
Evropu pro všechny.
„Vybírejte své kandidáty podle programu,
ne podle tváří. Volte, jaké jsou vaše hodnoty
a osobní priority. Volte takové kandidáty, pro
které je důležité postavení českých zaměstnanců!“
Zdeněk Švehla - SIBP

LETNÍ SPORTOVNÍ
HRY OS STAVBA ČR
Jako již řadu let se i letos uskuteční
Letní sportovní hry Odborového svazu
Stavba ČR, organizované zejména Střední
průmyslovou školou stavební Pardubice,
a to tradičně v areálu v Rybitví ve dnech
28. a 29. června 2019. Pro ženy jsou
připravovány tradiční soutěže v bowlingu,
stolním tenisu, minigolfu a šipkách, muži se
budou moci utkat v malé kopané, nohejbalu
trojic, stolním tenisu, minigolfu, bowlingu
a šipkách.
Propozice jsou uvedeny v příloze na webu
svazu v kolonce „akce“.
(red)

ZÁPOLENÍ V NOHEJBALU TROJIC

Ve dnech 9. - 11. 4. 2019 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 9. 4. 2019
poradou vedoucích zúčastněných družstev, organizátorů akce a rozhodčích v salonku jídelny
SPŠ Otrokovice. Zde bylo usneseno, že družstva
budou nalosována do dvou skupin, kde se spolu
utkají, a následovat budou zápasy o umístění.
Do akce se zapojilo osm středních škol z celé republiky, přičemž nejvzdálenější byl Chomutov,
nejbližší pak Brno - Bosonohy.
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. 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. Svým uměním ostatní družstva převyšovaly Praha a Litoměřice.
V prvním hracím dnu se odehrála většina utkání,
na druhý hrací den zůstaly zápasy o umístění. Ve
čtvrtek proběhla nejdříve dvě semiﬁnále, násle-

dovaly boje o umístění a ﬁnále. Po vyrovnaném
a naprosto strhujícím zápasu se na pomyslný zlatý stupeň zcela zaslouženě vyšplhali hoši z Prahy, jako druhé skončilo družstvo Litoměřic. Třetí místo po bojovném výkonu obsadili domácí
borci. V prostorách sportovní haly SPŠ Otrokovice proběhla mimořádně zdařilá sportovní akce,
která nebyla narušena žádnými projevy nesportovního chování hráčů ani diváků. Během akce
nedošlo k žádným zraněním.
Na závěr turnaje proběhlo slavnostní vyhodnocení, předání cen a diplomů předsedou OS
Stavba ČR Ing. Pavlem Zitkem. Všichni účastníci byli spokojeni a už se těší na další ročník
tohoto populárního turnaje.
Pořadí družstev:
1. AŘ-SŠT Praha – Zelený pruh
2. SŠ Pohoda a.s., Litoměřice
3. SPŠ Otrokovice
4. SPŠS a SOŠST Ústí n. L.
5. SŠE a S, OA a SZŠ Chomutov
6. SŠ a ZŠ Vimperk
7. SŠSŘ Brno - Bosonohy
8. SŠS a S Teplice
A. Kaštovský, vychovatel

PŘEBOR VE FLORBALU OPĚT PO ROCE
Dne 25. 4. 2019 se konal Přebor České republiky stavebních škol ve ﬂorbalu. Z pověření
Odborového svazu Stavba ČR byla pořadatelem
akce Střední škola technická Most. Ředitelem
přeboru byl PaedDr. Karel Vokáč, ředitel SŠT.
Přeboru se zúčastnilo celkem 7 družstev. Všechna utkání měla vysokou sportovní úroveň a bylo
vidět mnoho pohledných akcí a krásných branek.

V prostorách sportovní haly SŠT Most tak proběhla mimořádně zdařilá sportovní akce, která
nebyla narušena žádnými projevy nesportovního
chování hráčů ani diváků. Během akce nedošlo
k žádným zraněním. Na závěr turnaje proběhlo
slavnostní vyhodnocení, předání cen a diplomů.
Všichni účastníci byli, dle vlastních slov, spokojeni a už se těší na další ročník tohoto velmi ob-

líbeného turnaje. Zcela po právu zvítězili domácí
borci ze Střední školy technické Most. Na akci se
ﬁnančně podílela Oborová zdravotní pojišťovna
zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví.
Tento přebor byl součástí jubilejního 55. ročníku sportovních přeborů stavebních škol a byl
osmým přeborem tohoto ročníku.
Konečné pořadí:
1. SŠT Most
2. SŠS a S Teplice
3. SŠE a S, OA a SZŠ Chomutov
4. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
5. AŘ-SŠT Praha - Zelený pruh
6. SŠP, H a S Litoměřice
7. SŠS a Ř Stochov
Sportovně technická komise vyhodnotila nejlepší
hráče přeboru:
1. hvězda turnaje - Aleš Poloprutský (Teplice),
2. hvězda turnaje - Matěj Zienert (Most), nejlepší brankář turnaje - Ondřej Reischel (Ústí n. L.)
Mgr. Jan Voda
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PŘEBOR STAVEBNÍCH ŠKOL
V IN-LINE BRUSLENÍ
Ve dnech 13. - 14. 5. 2019 uspořádala Střední
škola služeb a řemesel Stochov, z pověření Odborového svazu Stavba, již 10. ročník - „Přeboru
ČR stavebních škol“ v in-line bruslení chlapců
a vloženého závodu dívek středních a základních
škol. Přeboru se účastnilo 6 chlapeckých a 3 dívčí družstva.
Místem konání byl tradičně zvolen sportovní
areál města Stochov včetně atletického oválu,
měření závodu bylo zajištěno nejmodernější
elektronickou čipovou technologií, kterou zajistila ﬁrma 4Timing.cz s.r.o. O ubytování se postarala opět, stejně jako v předchozích letech, Střední škola služeb a řemesel Stochov, a to už den
předem, kdy využila vlastních školních kapacit
Domova mládeže. Stravování zajistila školní kuchyně střední školy a nechyběl ani společenský
večer a posezení den před samotným přeborem.
Podmínkou účasti nebyla jen včas zaslaná
přihláška a soupiska podepsaná jednotlivými
řediteli škol, ale dbalo se rovněž na maximální
udržení bezpečnosti daného přeboru, kdy byl
zcela vyloučen, jako ostatně každý rok, start
závodníků bez ochranné přilby, chráničů kolen,
zápěstí a loktů. Nezbytnou součástí byla rovněž

i odpovědnost vedoucích družstev ve vztahu k lékařským prohlídkám startujících a správné označení závodníků.
Zúčastnili se pořádající SŠSaŘ Stochov –
chlapci i dívky, SOŠ a SOU Beroun – chlapci,
Akademie řemesel, Střední škola technická Praha – chlapci, SŠSaS Teplice – chlapci, SPŠS
a SOŠST Ústí nad Labem – chlapci, ZŠ a SŠ
Vimperk – chlapci i dívky, a SZŠ a VOŠZ Kladno – dívky.
Počasí závodníkům moc nepřálo, bylo jenom
asi 11 stupňů a foukal studený vítr, naštěstí nepršelo - přesto všichni účastníci podávali maximální výkony. V soutěži družstev jednotliví závodníci absolvovali u chlapců 8x 400m, 6x 400m, 4x
400m, 2x 400m a štafetu (4x 400m – 2x 400m
– 2x 400m – 4x 400m), u dívek pak 5x 400m,
4x 400m, 3x 400m, 2x 400m a štafetu (2x 400m
– 1x 400m – 1x 400m – 2x 400m). Tradičně proběhla také soutěž jednotlivců na 1x 400m, tzv.
„Stochovská čtyřstovka“. Pořadí družstev pak
určila umístění v jednotlivých disciplínách, kdy
družstvo získalo počet bodů podle místa, na kterém se v tom kterém závodě umístilo. Vítězem se
stalo družstvo s nejmenším počtem bodů.

Soutěž jednotlivců – „Stochovská čtyřstovka“
Chlapci:
1. Soto Lucas - SŠSaŘ Stochov
2. Čičovský Adam - SPŠS a SOŠST,
Ústí nad Labem
3. Habermann Richard - Akademie řemesel
Praha
Dívky:
1. Tomanová Kristýna - SŠSaŘ Stochov
2. Malá Hana - SZŠ a VOŠZ Kladno
3. Puchernová Natálie - SŠSaŘ Stochov
Zapotřebí je poděkovat ředitelce přeboru a zároveň ředitelce Střední školy služeb a řemesel
Stochov v jedné osobě Ing. Jaroslavě Pichové,
komisaři závodu, zastupujícímu rovněž OS Stavba ČR, Mgr. Viktoru Kolovratníkovi, organizačním pracovníkům Mgr. Bohuslavu Dytkovi, Bc.
Marku Maršounovi, Aleně Šímové, Ing. Pavlu
Francovi, Bc. Stanislavu Lepičovi, Anně Pulcové
a dalším pořadatelům, všem sportovcům, a hlavně pedagogům za vzornou reprezentaci jejich škol
a ochotu vyrazit v této době na vícedenní cestu
se studenty. Poděkování si jistě zaslouží i vedení
města Stochov v čele se starostou Ing. Romanem
Fořtem a místostarostkou Mgr. Miloslavou Becherovou, a to nejenom za jejich přítomnost na
daném přeboru.
Pořadatelé se již nyní těší na příští 11. ročník
přeboru stavebních škol v in-line bruslení.
(red)
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6

6

30

6.

Škola

Pořadí
5 kol

Pořadí
4 kola

Pořadí
3 kola

Pořadí
2 kola

Pořadí
štafeta

Body

Celkové
pořadí
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2

2

2

2

2
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3

1

3

3

3
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