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SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA A REVIZNÍ KOMISE
Po letní pauze se v polovině září uskutečnilo společné jednání svazového předsednictva a naší revizní komise s netradičním úvodem – odborným seminářem
ČMKOS na téma „Jak (pře)žít v digitálním
světě“. Jeho obsahem bylo seznámení se
základy digitálních technologií a s jejich
smysluplným užitím, zejména z pohledu
společenského rozměru těchto technologií, zasahujících každého z nás, ať už je
aktivně používá či nikoliv.
Po zodpovězení dotazů a ukončení tohoto zajímavého semináře následovaly úvodní body klasického jednání svazového orgánu – čili kontrola
minulého protokolu a hlavně aktuální informace.
Ty byly podány tradičně formou komentované
prezentace, čili o jednání Majetkové a správní
delimitační unie, Rady ČMKOS, o vyhodnocení
spolupráce s orgány dozoru nad BOZP - Českým
báňským úřadem (ČBÚ) a Státním úřadem inspekce práce ( SÚIP). Zmíněno bylo také jednání
tripartity - Rady hospodářské a sociální dohody

(RHSD), poznatky ze společné návštěvy stavby „Victoria center“ (viz článek
v minulém čísle Stavebníka, stejně jako
stran spolupráce se SBS a SÚIP). A nechyběla ani zmínka o jednání se sociálními partnery, tedy se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, zastoupeným
Ing. Nouzou a Ing. Hostkem, a rovněž
s viceprezidentem Hospodářské komory ČR R. Pommerem. Předsedou svazu
Ing. Pavlem Zítkem a místopředsedou
Stanislavem Augustinem byly rovněž
doplněny informace o poradě předsedů Koordinačních odborových orgánů
(KOO) a našich zástupců v Evropských
radách zaměstnanců (ERZ) a o jednání
svazové finanční a majetkové komise.
archiv OS
Předsednictvo projednalo analýzu Předsednictvo + Revizní komise 
podnikových kolektivních smluv (viz
článek v tomto čísle), zabývalo se i plněním leno bylo organizační a obsahové zabezpečení
Programu, rezolucí a usnesení VIII. svazového našeho prosincového sněmu a následně i termísjezdu, kdy bylo konstatováno, že všechny body ny jednání předsednictva a sněmu pro příští rok.
těchto dokumentů jsou průběžně plněny. Schvá- S projednaným stavem a vývojem BOZP v rámci
OS Stavba ČR se můžete rovněž seznámit v dalším článku tohoto čísla. Zbývaly pak už jenom
finanční a majetkový blok, informace o vývoji
svazové členské základny a svolání členských
v poslední době začíná rychle přibývat případů schůzí základních organizací, které mají probléuzavřených PKS i na delší období - objevuje se my s plněním základních odborářských povinzejména pětileté období, obdobně jako je to u sou- ností. Součástí většiny projednávaných bodů pročasně platné Kolektivní smlouvy vyššího stupně gramu byla samozřejmě i nezbytná diskuse.
Přáním pohodové cesty domů a pevného
(KSVS). V mnoha případech byly kolektivní
smlouvy zpracovány podle vzorové podnikové zdraví v současné nelehké době předseda svazu
kolektivní smlouvy zpracované svazem, případně a předseda revizní komise Ing. Němejc jednání
RV
byly použity jako vzorové texty z KSVS, některé 8. svazového předsednictva ukončili.
pak byly vyhotoveny v originálním samostatném
pojetí s velmi dobrým standardem. Předmětem
dodatků k PKS jsou většinou mzdová ujednání,
poskytování různých benefitů, případně se jedná
o pouhé prodloužení platnosti a účinnosti PKS
na další období. Mnohé PKS obsahují přílohy,
a to obvykle mzdovou směrnici, sociální katalog,
prémiový řád - jako nedílnou součást smlouvy.
Při porovnání úrovně PKS v rámci letošního vyV částce 141 Sbírky zákonů ČR, rozeslahodnocení s roky předcházejícími je možné opět
né dne 28. srpna 2020, je zveřejněno Sdělení
č. 352/2020 Sb. Ministerstva práce a sociálkonstatovat kvalitativní posun úrovně smluv
ních věcí, o rozšíření závaznosti Dodatku č.
po stránce formální i obsahové. Tento výsledek
1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky
je nepochybně výrazem odpovědné práce a od2019 - 2024, uzavřeného dne 16. 4. 2020 mezi
povídající pozornosti, kterou většina funkcionářů
Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým
svazu, mnohdy za přímé pomoci ze strany zasvazem DOSIA na straně jedné a Svazem podměstnanců OS, celé problematice věnuje. Vždyť
nikatelů ve stavebnictví (SPS) na straně druhé.
kolektivní vyjednávání tvoří jednu z hlavních
Rozšíření závaznosti KSVS nabylo účinnosti
a nejvýznamnějších činností odborových orgadnem 1. září 2020. Dodatek č. 1 Kolektivní
nizací, které tímto plní své poslání zástupců zasmlouvy vyššího stupně se tak stal závazměstnanců v pracovněprávních vztazích.
ným pro většinu firem působících ve stavební
Stejně jako v minulých letech je však mimo
výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě
jiné účelem této analýzy poukázat i na nedostatsurovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak
ky, které se opakovaně vyskytují i přes odbornou
dva tisíce firem, ve kterých je zaměstnáno tépomoc ze strany regionálních manažerů, speciaměř 200 tisíc zaměstnanců. Se zněním koleklistů a svazového inspektora bezpečnosti práce,
tivní smlouvy se můžete seznámit na našich
a tím i nadále přispívat ke zlepšení celkové úrovwebových stránkách, popř. na stránkách SPS
ně podnikových kolektivních smluv u našeho odči na stránkách MPSV. (red)
borového svazu.
Ing. Pavel Zítko, Zdeněk Švehla

ANALÝZA PODNIKOVÝCH KOLEKTIVNÍCH SMLUV
Kolektivní vyjednávání, především však
výsledky tohoto procesu, patří k hlavním
činnostem OS Stavba ČR. Stejně jako
v letech předchozích proběhla i v letošním roce analýza podnikových kolektivních smluv (PKS), která navázala na analýzy těchto smluv z minulých let. Byl tak
posouzen jak skutečný stav a úroveň
PKS, tak trend úrovně PKS.
Letos bylo posuzováno 57 PKS, dodatků či
příloh k PKS (v roce 2019 – 60, 2018 - 59), které
k posouzení předložily základní organizace našeho svazu. Jedná se o dostatečně reprezentativní
počet těchto smluvních dokumentů pro možnost
analýzy celkové úrovně podnikových kolektivních smluv v rámci svazu.
Většina podnikových kolektivních smluv je
sjednána na dobu určitou, nejčastěji 1 rok, i když

SETKÁNÍ ODBORÁŘŮ
– SENIORŮ SE NEKONÁ
Tradiční podzimní setkání našich odborářů – seniorů, které bylo v letošním roce
naplánováno na 3. listopad, bylo vzhledem
k pokračující koronavirové pandemii a s tím
souvisejícím opatřením zrušeno.
Stejně tak bylo zrušeno konání přeborů
ČR stavebních škol v bowlingu (7. 11.),
v šachu (20. – 21. 11.) a ve stolním tenisu
(4. 12.).
(red)

ZÁVAZNOST DODATKU
KSVS ROZŠÍŘENA

SEMINÁŘ ODBORÁŘŮ HEIDELBERGCEMENT ČR
Ve dnech 24. a 25. září proběhl v jihomoravských Hustopečích v hotelu Vinopa tradiční seminář pořádaný odborovými organizacemi 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., které jsou členy
OS Stavba ČR.
K významným hostům patřili zejména
Ing. Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu, Josef Středula, předseda
ČMKOS, Ing. Karel Chuděj, generální ředitel
HC ČR, a Ing. Ivo Kundrát, ředitel lidských
zdrojů ČMC. Semináře se zúčastnilo 32 zástupců
zaměstnanců zmíněných nadnárodních společností. Jednání je tradičně vedeno jako diskusní
fórum - každé důležité téma je debatováno s různými názory.
Celou akci moderovali Pavel Kučera, předseda KOO ČMC, a Petr Šinágl, předseda KR
ČMŠ.
Cílem semináře byla výměna názorů na současné řešení mimořádné zdravotní a ekonomické
situace tak, aby dopad na zaměstnance byl minimální. To znamená zachování zaměstnanosti
a při splnění ekonomických ukazatelů zajištění
růstu mezd.
Kateřina Konečná seznámila přítomné se
způsobem vedení vyjednávání na půdě Evropského parlamentu. Vyjádřila obavu z následků
plánovaného zdražování emisních povolenek
a GREEN NEW DEAL (zelená energie), které
povedou k likvidaci evropského průmyslu, včetně cementárenského odvětví. Zmínila, že české
odbory v osobnosti předsedy Josefa Středuly
jsou nejen v této záležitosti slyšet i v zahraničí.
Zároveň poděkovala všem účastníkům za to, že
se dokážou solidárně zasazovat za zaměstnance,
i když je obecně známo, jak mnohdy složité je

zaměstnanců a tato kupní síla
pomůže nastartovat ochablou
českou ekonomiku, což bude
mít ve svém důsledku příznivý vliv na počet lidí bez práce.
Státní pokladna se dá při dobré
vůli doplnit z jiných bohatých
zdrojů – daňovou progresí fyzických a právnických osob,
zdaněním bohatých nadnárodních společností (hlavně bank),
chytrou daní z vlastnictví více
nemovitostí, úplným zavedením EET a přijetím přísných
zákonů proti daňovým neplatičům.
Ing. Karel Chuděj v krátké
prezentaci a následné diskusi
informoval o současné ekonomické kondici firem působíSeminář odborů HeidelbergCement ČR
autor Stanislav Augustin cích pod značkou HeidelbergCement ČR. Požádal zástupce
zaměstnanců o podporu pro zapostavení, zakládání a fungování odborových chování výroby i v těchto zdravotně nevlídných
organizací na závodech v ČR. Josef Středula časech. Ubezpečil přítomné, že společnost neve svém vystoupení apeloval na občany České plánuje snižování počtu zaměstnanců a zajištěrepubliky, aby si uvědomili důležitost Evrop- ním ochranných prostředků proti pandemii chce
ského parlamentu, kde jsou přijímána zákonná umožnit plynulost výroby. Vyjádřil přesvědčení,
ustanovení a vyhlášky, které ČR následně im- že následující kolektivní vyjednávání přinese
plementuje do národní legislativy. Dalšími dů- dohody s odborovými organizacemi působícími
ležitými tématy, která předseda ČMKOS zmínil v rámci HeidelbergCement ČR.
V podobném pozitivním duchu vyzněla i prea o kterých se vedla živá diskuse, byly důvody
nízkých mezd v ČR a úvahy o zrušení superhru- zentace Ivo Kundráta. Velmi podrobně komenbé mzdy. Dle oficiálního názoru odborů při ru- toval nové změny zákoníku práce a pohotově
šení superhrubé mzdy (při 15 % a 23 % sazby reagoval na četné dotazy přítomných.
S další podnětnou diskusí vystoupili mísdaně) dojde k výpadku cca 70 miliard z příjmové
stránky státního rozpočtu. To může mít negativní topředseda OS Stavba ČR Stanislav Augusvliv na následnou spoluúčast obyvatel ve zdra- tin a Ing. David Tesař, ředitel CARMEUSE
votnictví a dalších službách. Jiný názor naopak CZECH REPUBLIC s. r. o.
Ilona Marinčová, Stanislav Augustin,
podporuje záměr vlády superhrubou mzdu zrušit
Pavel Kučera
s tím, že zajistí okamžitý přínos do peněženek

BOZP V PRVNÍM POLOLETÍ 2020
Kontrolní činnost svazového inspektora bezpečnosti práce (SIBP) byla poměrně zásadně omezena v důsledku opatření
přijatých v České republice k zamezení
šíření nemoci Covid-19, kdy bylo po velkou část prvního pololetí cizím osobám
zamezeno ve vstupu do firem.
Přesto SIBP provedl v prvním pololetí 2020
celkem 11 svých naplánovaných kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 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 3 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a na 1 specializované
prověrce Obvodního báňského úřadu, a těchto
prověrek se aktivně zúčastnil. V souvislosti se
vznikem 2 smrtelných pracovních úrazů SIBP
provedl 2 kontroly v organizacích, ve kterých
k úrazům došlo.
Závady, které SIBP při svých kontrolách zjistil, byly vesměs vyplývající z běžného provozu
na pracovištích a nebyly takového charakteru,
že by přímo ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem
bylo při kontrolách SIBP v tomto období zjištěno
41 závad, částečně odstraněných již během kontroly (22), u 19 závad byly dohodnuty termíny
odstranění s odpovědnými zaměstnanci. Jedna-
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lo se o nedostatky, tak jako v minulých letech,
zejména v oblasti úrazové prevence (30 závad).
Nejčastějším zjištěným porušením byly chybějící nebo nefunkční kryty u strojních zařízení,
závady v elektroinstalaci, otevřené elektrické
rozvaděče s nezakrytými živými částmi, chybějící označení potrubí druhem přepravovaného
média, nesprávně seřízené stroje, nedostatky
pracovních jam, u ručního nářadí apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 7
závad, jednalo se o chybějící vybavení lékárniček první pomoci, o prostředky s prošlou dobou
expirace v těchto lékárničkách, o nefunkční odsávací zařízení, o nádoby sloužící k zachycování odbroušeného materiálu u brusek nedoplněné
vodou apod.  Ve 2 případech byly zjištěny nedostatky v odborné způsobilosti k práci, kdy byly
v osnovách pro školení uvedeny neplatné předpisy. V 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnanec
používal osobní ochranný pracovní prostředek
(OOPP), který již neplnil svou ochrannou funkci
(poškozená pracovní obuv), a v 1 případě bylo
zjištěno, že zaměstnanci nebyl přidělen OOPP
(pracovní oděv).
Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů a k úrovni pracovních
podmínek a pracovního prostředí. Byly řešeny
celkem 2 stížnosti – stran pracovních (hygienických) podmínek a ve vztahu k ostatním podmínkám na pracovištích (používání kamerového
systému). V průběhu prvního pololetí 2020 došlo
ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smrtelných pracovních úrazů. Ke vzniku

závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního
úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů, v prvním
pololetí nedošlo (žádný nebyl SIBP nahlášen).
V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské
správy se SIBP v průběhu prvního pololetí 2020
zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které
provedly OBÚ Most ve společnosti EUROVIA
Kamenolomy, a.s., lom Chraberce, OBÚ Brno
ve společnosti Cemex Sand, k.s., štěrkovna Hodonice, OBÚ Liberec ve společnosti Provodínské písky a.s. a specializované prověrky OBÚ
Sokolov ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom Děpoltovice. V průběhu prvního
pololetí 2020 SIBP se Státním úřadem inspekce
práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval. SIBP se také
na pozvání odborové organizace zúčastnil provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s § 108 zákona č.
262/2006 Sb. (ZP) ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a Horní Bříza.
Plánovaná školení funkcionářů našeho OS
z oblasti BOZP musela být v souvislosti s epidemií Covid-19 zrušena, resp. přeložena na příští rok. Funkcionářům však byly poskytovány
individuální konzultace, zejména telefonicky
a emailem. V legislativní oblasti SIBP zpracoval
2 stanoviska v rámci mezirezortního připomínkového řízení pro Český báňský úřad. Konkrétně
se jednalo o stanovisko k zákonu o prekurzorech
výbušnin a ke změně zákona č. 61/1988 Sb.
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Zdeněk Švehla, SIBP

ROUŠKA JAKO OOPP
I před pandemií koronaviru ji museli
někteří zaměstnanci používat při určitých činnostech. Vyplývá to z předpisů
upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Konkrétně z nařízení vlády
č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah
a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Příloha č. 3 zmíněného nařízení stanoví, že
osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)
chránící dýchací orgány jsou potřeba při těchto
rizikových činnostech:
●  práce v nádržích, omezených prostorech
a u průmyslových pecí vytápěných plynem,
●  práce v blízkosti zavážky pece,
●  práce v blízkosti plynových konvertorů
a plynového potrubí vysoké pece,
●  práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde
se mohou vyskytovat dýmy obsahující nebezpečné chemické látky,
●  práce při vyzdívání pecí a u licích pánví,
kde je vysoká prašnost,
●  nanášení nátěrů stříkáním nebo práce s organickými rozpouštědly,
●  práce v dolech, kamenolomech, šachtách,
stokách a dalších podzemních prostorech
souvisejících s kanalizací,
●  práce s lepidly obsahujícími organická rozpouštědla (pokladači podlahovin, lepení
textilií) a podobně,
●  mytí a odmašťování strojních součástí,
●  práce při přípravě sklářského kmene,
●  práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku
chladícího média,
●  práce při zpracování sypkých materiálů
a při čištění zásobníků sypkých hmot,
●  broušení dřeva,
●  demoliční práce.
Ze zmíněného seznamu vyplývá, že zaměstnavatel nemůže automaticky nařídit nošení roušky
nebo podobné ochrany v případě rizika nákazy
virem. Může však takovou povinnost na konkrétním pracovišti zavést, pokud si to podle něj
vyžaduje bezpečnost a ochrana zdraví při práci.
Čeká ho při tom poměrně složitý administrativní
proces. Musí profesionálně vypracovat příslušnou dokumentaci na základě vyhodnocení rizik
a konkrétních podmínek na pracovišti – včetně
systému, jak roušky skladovat, jak s nimi zachá-

zet, kam je vyhazovat... Bezpečnostní opatření
pak musí projednat i se zástupci zaměstnanců,
tedy s odbory. Jakékoliv osobní ochranné pracovní prostředky musí zaměstnavatel poskytovat
bezplatně. Pokud tedy splní všechny podmínky
a nařídí povinnost nosit roušky, musí vám je
zajistit. Nemůže chtít, aby si je zajistili a zaplatili sami zaměstnanci. Jenom kdyby taková povinnost vyplývala přímo z epidemiologického
nařízení ministerstva zdravotnictví (hygieniků),
byla by odpovědnost primárně na zaměstnancích
– stejně jako když si ji musí sami zajistit třeba
do veřejné dopravy. Jestliže zaměstnavatel sám
zavede povinné roušky jako OOPP, musí splnit
i další pravidla – především pravidelné přestávky
(nad rámec těch běžných), abyste si mohli roušku odložit a oddechnout si. První bezpečnostní
přestávka se má zařadit nejpozději po dvou hodinách od započetí výkonu práce, a to v trvání nejméně 15 minut. Následně se přestávky zařazují
nejpozději po každých dalších dvou hodinách
od ukončení předchozí přestávky v trvání nejméně 10 minut. Něco jiného je, když ze zdravotních důvodů roušku nosit nemůžete – například
když jste astmatik, máte jiné dýchací problémy
a podobně. Pokud vám to potvrdí lékař, musí pak
zaměstnavatel zajistit pracovní prostředí, kde
roušku mít nemusíte. Splní-li však zaměstnavatel všechny podmínky a zároveň nemáte nárok
na úlevu, nezbývá vám než poslechnout. Jinak
porušíte povinnost danou zákonem (respektive
na jeho základě) a zaměstnavatel vám jednak
může zabránit vstupu na pracoviště, jednak dát
výpověď.
Zaměstnavatel, který se nemůže opřít o profesionálně zpracovanou dokumentaci ukládající povinnost nosit roušky jako OOPP, je může
svým pracovníkům jenom doporučit. Nemá právo je po nich vyžadovat. Totéž platí i ve vztahu
k zákazníkům při návštěvě provozovny, třeba
obchodu, kadeřnictví nebo masážního salonu.
Podnikatel sice může návštěvníky vyzvat (třeba
formou nápisu u vchodu), aby vstupovali jenom
s ochranou úst a nosu, nemůže je k tomu ale nutit.
Konečné rozhodnutí v takových případech tedy
závisí na zaměstnanci a na zákazníkovi. Kdo
chce, roušku si nasadí. Kdo nechce, nemůže být
nijak trestán – pokud to ovšem plošně nevyplývá
přímo z obecně platného nařízení. Podobně tomu
je i v případě, kdy třeba pracujete jako masérka
či kadeřnice a obáváte se o své zdraví – třeba jste
v rizikové skupině, nebo s někým takovým žijete.
Roušku, štít nebo respirátor si jako zaměstnanec
samozřejmě během výkonu práce nasadit můžete
a nikdo vám to nemůže zakázat. Klientům to lze
jenom doporučit, ne nařídit.
(red)

ZLATÝ PERMON 2019
Vítězem soutěže a držitelem ceny za bezpečnost práce v hornictví Zlatý Permon za rok 2019
se v kategorii II., ve které jsou zařazeny zaměstnavatelské subjekty s počtem zaměstnanců od 51
do 500, stala společnost Českomoravský štěrk,
a.s. Tato společnost patří mezi největší výrobce
kameniva v České republice, vyrábí a prodává
své výrobky celkem v 15 kamenolomech, 9 pískovnách a 1 prodejním terminálu. Díky moderním výrobním technologiím vyrábí frakce určené pro konkrétní zákazníky a konkrétní stavby.
Zároveň nabízí i balené kamenivo pro stavební
účely. Cena byla společnosti udělena za rok 2019
proto, že úroveň bezpečnosti práce je zde na velmi vysoké úrovni, o čemž nejlépe svědčí fakt, že
za celý rok 2019 nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz s pracovní neschopností delší než 3
kalendářní dny.

Zlatý permon
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Cena nebyla předána vzhledem k epidemiologické situaci v České republice v jarních měsících, ale až 24. září 2020 v salonku restaurace Valoria v Brně. Slavnostního předání se zúčastnili
za Český báňský úřad jeho předseda Ing. Martin
Štemberka, Ph.D., ředitel kanceláře předsedy
JUDr. Pavel Dvořák a ředitel odboru hornictví
ČBÚ Ing. Dušan Havel, MPA. Odborový svaz
Stavba České republiky zastupoval jeho předseda
Ing. Pavel Zítko. Za vítěznou společnost Českomoravský štěrk, a.s. se slavnostního aktu předání
ocenění zúčastnili generální ředitel Ing. Robert
Zelníček, provozní ředitel Ing. Tomáš Červenka, ředitel pro báňský inženýring a životní
prostředí Ing. Tomáš Bína a specialista BOZP
a PO Ing. Josef Vyskok. O tom, že si vedení
společnosti získaného ocenění velmi cení, svědčí nejlépe fakt, že se setkání zúčastnil a ocenění
převzal generální ředitel celé společnosti HeidelbergCement ČR Ing. Karel Chuděj a technický
ředitel této společnosti pan Jaromír Urbánek.
Na závěr slavnostního aktu proběhla přátelská
diskuse, do které se postupně zapojili všichni zúčastnění.
Zdeněk Švehla

PORADA ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNANCŮ V ERZ A V KOO
Poradu zástupců zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců (ERZ)
a v koordinačních odborových orgánech
(KOO) v působnosti OS Stavba ČR, uskutečněnou dne 2. září 2020, zahájil předseda svazu Ing. Pavel Zítko a přivítal
všechny přítomné. V úvodu zdůraznil, že
v souladu se schváleným plánem práce
se tato akce koná ve formátu ERZ a KOO.
Je to z toho důvodu, že je třeba využít
potenciálu KOO a ERZ, kdy se zástupci
v těchto orgánech částečně překrývají
a kdy vzájemná výměna informací zcela
bezpochyby přináší pozitivní bonus pro
členy našeho svazu.
Dále podal aktuální informace z činnosti OS
a ČMKOS, zmínil zejména:
– uskutečněné svazové akce a jejich závěry, akce
očekávané do konce roku 2020

– uzavření Dodatku č. 1 KSVS a rozšíření jeho
závaznosti
– provedení rozsáhlé analýzy podnikových kolektivních smluv pro rok 2020
– závěry Rady ČMKOS – nekonání manifestačního mítinku, požadavky ČMKOS na výši minimální mzdy pro rok 2021, a další aktuální
témata (kurzarbeit, paušální daň pro OSVČ,
rušení superhrubé mzdy, stravenkový paušál
apod.).
Jednotliví členové ERZ a předsedové KOO se
vzájemně velmi podrobně informovali o svých
zkušenostech z jednání v rámci ERZ i KOO,
zejména pak o výsledcích kolektivního vyjednávání v roce 2020. Zvýšenou pozornost pak věnovali informacím o přípravě a požadavcích pro
kolektivní vyjednávání na rok 2021. V některých
společnostech již kolektivní vyjednávání začalo,
ve většině je pak těsně před jeho zahájením.

Zaznělo mnoho podnětných informací
a v rámci toho bodu probíhala velmi živá diskuse ke všemu, co přítomné zajímalo. Tato část
programu byla účastníky porady opět nejvíce
oceňována. Z obsahu podaných informací vyplynulo, že požadavky pro kolektivní vyjednávání,
zejména v oblasti mzdového vývoje, budou i pro
rok 2021 odpovídat realistickým očekáváním
členské základny. Zaznamenané rozmezí pro
růst mezd se pohybovalo mezi 3 – 6 %, přičemž
průměr se významně blíží horní hranici tohoto pásma. V řadě případů pak budou odborové
organizace požadovat určitou kombinaci procentního růstu a pevné částky.
Velmi zde také byla diskutována otázka výPokračování na straně 4
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PORADA ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNANCŮ V ERZ A V KOO
Pokračování ze strany 3
znamu kolektivních smluv, a to zejména v tom
smyslu, že smlouva je dvoustranný právní akt
a má tudíž významně větší stabilizační sílu, než
jednostranné předpisy a směrnice zaměstnavatele.
Diskuse potvrdila, že požadavky a cíle v rámci
OS zůstávají stále stejné, ale je kladen vyšší důraz na růst mezd. V oblasti odměňování je tedy
doporučován i nadále růst reálné mzdy (nepodkročitelným číslem je inflace), a to ve všech případech, kdy tomu hospodářská situace zaměstnavatele odpovídá. Zároveň však růst mezd musí
zohledňovat nejen aktuální hospodářskou situaci

KOO a ERZ 
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firmy, ale významnou roli zde i nadále sehrává
nedostatek kvalifikované pracovní síly. Z tohoto pohledu bylo zmíněno, že v poslední době
byl zaznamenán velmi silný tlak zaměstnavatelů
na vykrývání nedostatku pracovní síly zvýšeným
požadavkem přesčasové práce. I to je podpůrným
signálem pro oprávněnost požadovat odpovídající
mzdový růst. Stejně tak i v oblasti benefitů a dalších výhod se doporučuje opět požadovat jejich
další zvyšování a rozšiřování.
Ing. Zítko informoval o činnosti OS, kdy zmínil aktuální výsledky stavebnictví a příbuzných
oborů (stavební výroba, těžba a výroba stavebních
hmot), a to jak z hlediska produkce, tak i z hlediska mzdového vývoje, a prezentoval i další zajímavé informace. Zdůrazněny byly otázky mzdového vývoje, vývoje průměrných mezd v odvětví
a v rámci svazu. Nechyběly ani vybrané výstupy
z rozsáhlé analýzy podnikových kolektivních
smluv (připojištění na důchod, stravování apod.).
Výsledky opět potvrdily dlouhodobý trend, že
v podnicích, kde se kolektivně vyjednává, jsou
nejenom mzdy, ale i ostatní benefity výrazně vyšší, než je běžná praxe. I v rámci OS Stavba ČR je
tento trend opět zcela jednoznačně potvrzen. Tuto
skutečnost je třeba neustále zdůrazňovat členům
svazu jako nejhmatatelnější výsledek činnosti odborů v ČR.
Předseda svazu poskytl i upoutávku na možné informační zdroje při získávání podkladů pro
činnost KOO i ERZ. Dále vyzval k pokračování
úzké spolupráce zástupců v Evropských radách

zaměstnanců v rámci OS se zástupci svazu a zároveň požádal zástupce KOO o užší spolupráci
s vedením svazu.
V rámci informačního servisu o činnosti
EFBWW byli přítomní upozorněni na některé
zajímavé výstupy, které jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách naší evropské
federace (https://www.efbww.eu/). Dále byli
účastníci porady informováni o tom, že OS
poskytuje maximální součinnost EFBWW s cílem zajistit, aby se jeden mezinárodní seminář
v rámci projektu TANSIRC opět v letošním roce
uskutečnil v Praze (prosinec 2020). O tom, zda
se tento seminář uskuteční a v jakém formátu,
budou funkcionáři včas informováni.
Byly také doplněny některé další aktuální informace a zejména byli všichni účastníci porady
vyzváni k poskytování pravidelných informací
o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání
na podnikové úrovni. Předseda také apeloval
na předsedy KOO s právní subjektivitou (evidované ve veřejném rejstříku), aby nezapomínali na povinnosti, které jim legislativa ukládá
(evidence volených představitelů a povinnost
zveřejnění účetních závěrek).
Závěrem se přítomní shodli na tom, že je
pro ně tato forma setkání důležitá, a to zejména
z hlediska vzájemné výměny informací a určité
koordinace postupu při kolektivním vyjednávání a dalších jednáních se zaměstnavateli. Zcela
jednoznačně se shodli na zachování této platformy v plánu práce.
Ing. Pavel Zítko

JEDNALA SVAZOVÁ KOMISE
SPORTU A STŘEDNÍCH ŠKOL
Jednání, které se uskutečnilo 17. září 2020, zahájil a řídil předseda komise Zdeněk
Čihák a hned v úvodu svého
vystoupení omluvil neúčast
některých kolegů, kteří se nemohli dostavit na jednání ze
zdravotních nebo pracovních
důvodů. Zároveň omluvil i kolegu Petra Seidla, který byl
pozván na jednání jako host
a kterého náš svaz hodlal ocenit za dlouholetou dobrou práci.
Asociace středních škol doporučila školským zařízením do konce
roku nepořádat žádné hromadné
akce, mezi které patří i naše sportovní přebory. Jednotlivé školy sice
nevydaly žádný zákaz, nicméně
vedení škol se ve spolupráci s pořadateli dohodla na prozatímním
odložení plánovaných aktivit.
Cena práce v oboru stavebnictví
stále roste, což potvrdili i členové
komise z jižních Čech. V některých školách nebyl vůbec otevřen
obor zedník pro nezájem z řad
mladých. Naopak některé školy
z jiných regionů, které se doposud
potýkaly s nedostatkem studentů,
dokonce rozšířily své obory a u některých došlo i k rozšíření rekvalifikačních oborů.
Učni třetích ročníků si často
stěžují na platební neschopnost
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zaměstnavatelů při brigádách, kde
práci odvedou, ale nakonec se zaměstnavatel vymlouvá na investora, že mu nezaplatil, nebo že práce
je nekvalitně odvedena, musí dojít
k přepočtu odpracovaných hodin,
případně ke snížení části mzdy
za nesprávně odpracované stavební
dílo. Na to reagoval místopředseda
svazu Stanislav Augustin, který
nabídl vytvoření jednoduchého návodu pro studenty, jak mají v dané
situaci postupovat a jak zaměstnavatele případně i vyzvat k uhrazení
dlužné mzdy.
Zdeněk Čihák zmínil i otázku pořádání tradičních svazových
Letních sportovních her, které
mohou proběhnout o týden dříve
než obvykle, čili 25. - 26. 6. 2021,
nebo pak 2. - 3. 7. 2021, to však jen
za předpokladu, že situace ohledně
zdravotního stavu obyvatelstva ČR
bude podstatně lepší.
Zálohy příspěvků na jednotlivé
přebory týkající se 56. ročníku se
přesunuly do následujícího období
a proto je pořadatelé prozatím nemusí vracet na OS.
Na svém dalším jednání, které se
má uskutečnit 7. 12. 2020, komise
rozhodne o tom, co bude s ostatními přebory. Nebyl schválen ani
plán Přeborů 57. ročníků z důvodu
přetrvávajících problémů s Covid-19.

Stanislav Augustin
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