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SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH
TÉMAT V ODVĚTVÍCH
Projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197
Odborový svaz Stavba České republiky je zapojen do činnosti v rámci projektu celkem ve 2 platformách, a to
v platformě nazvané Stavebnictví I., kdy je naším partnerem v projektu Svaz podnikatelů ve stavebnictví,
a v platformě Stavebnictví II., kdy je naším partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR. V této
platformě zastupuje náš odborový svaz zaměstnanec svazu Zdeněk Švehla, a té se budeme věnovat podrobněji.
Projekt je rozložen na období realizace od 1. února 2019 do 31. ledna 2022, tzn. na 3 roky. V současné době jsme
tedy zhruba v jedné polovině realizace.
K dnešnímu dni již proběhlo celkem 21 tematických setkání z celkového počtu 32. I když byla činnost platformy
vzhledem k opatřením přijatým v rámci České republiky k zamezení šíření koronaviru v jarních měsících a zejména
nyní částečně omezena, přesto můžeme konstatovat, že předem naplánovaný časový plán je plněn.
Dosud proběhla tato tematická setkání, kterých se zúčastnilo kromě zástupců zaměstnavatelů (Ing. Alena
Paslerová za Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení v ČR a Zdeněk Švehla za OS Stavba ČR) také mnoho
řemeslníků a zástupců malých firem a jednotlivých Cechů. V projektu jsou v platformě Stavebnictví II. (tzv. „malé
stavebnictví“) zastoupeny Cech obkladačů ČR, Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, Cech kamnářů, Cech suché
výstavby České republiky a Cech klempířů, pokrývačů a tesařů.
Tematická setkání (TS) jsou rozložena do 3 klíčových aktivit (KA), a to:
KA 04 (Vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž).
KA 05 (Stres, vyhoření, psychická zátěž - faktory ovlivňující výkon profesí).
KA 06 (Rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání,
řešení témat).
Dosud byla provedena tato tematická setkání:
KA 04 (celkem 3 TS)
- Vliv vícesměnných provozů na výkon profese a její fyzickou zátěž.
- Nerovnoměrně rozvržená pracovní doba.
- Vliv pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž.
KA 05 (celkem 6 TS)
- Polytechnická výchova.
- Tovaryšské zkoušky.
- Stres (2 TS).
- Syndrom vyhoření (2 TS).
KA 06 (celkem 12 TS)
- Mistrovské zkoušky (3 TS).
- EET pro živnostníky (4 TS) – toto téma je v současné době zastaveno vzhledem k odložení EET
v souvislosti s nemocí COVID-19.
- Dokladová část a kontroly provozuschopnosti PBZ (požárně bezpečnostní zařízení).
- Správná praxe.
- Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v BOZP (2 TS).
- Stavební zákon.
Po uvolnění epidemiologických opatření přijatých v ČR v souvislosti s onemocněním COVID-19 budou pokračovat
tematická setkání v dalším rozpracování již projednaných témat, případně budou projednána témata další.
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