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DALŠÍ JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA – OPĚT NA DÁLKU

Přehled statistických údajů se
týkal veřejných zakázek, předčasných starobních důchodů, cizinců na našem trhu práce. Zajímavý byl rovněž vývoj státního
dluhu u nás, v ostatních státech
Evropské unie a v USA, porovnání HDP a produktivity práce
a vývoj hodinových mezd.
Členové předsednictva byli
předsedou Komise kolektivního
vyjednávání Petrem Janouškem informováni o průběhu
kolektivního vyjednávání Dodatku č. 2 ke KSVS a schválili
Předsednictvo OS Stavba ČR 24.3.2021 online  
(archiv OS) jeho finální znění. Text Dodatku schválil také Odborový svaz
24. března letošního roku proběhlo v tomDOSIA. Na straně Svazu podnikatelů ve stavebto volebním období již 11. jednání Předsednictví text Dodatku schválilo jeho představennictva OS Stavba ČR – vzhledem k pokrastvo a Dodatek č. 2 byl 31. 3. 2021 - s účinností
čující pandemii opět jako videokonference
od 1. 4. 2021 - podepsán (viz samostatný článek
s následujícím hlasováním „per rollam“.
v tomto čísle).
Na programu byly tradiční body projednáVyhodnocení Řádu právní pomoci OS Stavba
vané v prvním čtvrtletí roku, ale i některé
ČR představil a okomentoval místopředseda svadalší, zohledňující aktuální potřeby.
zu Stanislav Augustin. V loňském roce byla realizována právní pomoc jak ve formě právního
Po nezbytné kontrole protokolu z minulého
poradenství, tak i ve vztahu k vícerým sporům
jednání přišly na řadu aktuální informace - čili
se zaměstnavateli. Náš svaz poskytuje právní
tradiční prezentace, představená a rozsáhle
pomoc nejenom v oblasti pracovního práva, ale
okomentovaná předsedou svazu Ing. Pavlem
i v dalších oblastech, jako je mzdová, sociální,
Zítkem. Zúčastnění byli seznámeni s akcemi
bezpečnosti a ochrany zdraví, v ostatních praa jednáními uskutečněnými od minulého jednání
covněprávních oblastech týkajících se členství
P-OS, ať už se jednalo o videokonference
v odborových organizacích i individuálního
RHSD (tripartity) nebo Rady ČMKOS, kontrolu
členství apod. Významnou část žádostí o porekonstrukce penzionu „Sokol“ v Pasekách nad
moc předem vypořádal přímo předseda svazu,
Jizerou, postup vyjednávání Dodatku č. 2 KSVS
a tak nemusely být postoupeny Regionálním
nebo webinář zástupců KOO a ERZ (viz samoporadenským centrům pro zaměstnance. Podle
statný článek v tomto čísle). Nechyběly ani inforpodrobné evidence ČMKOS nicméně v rámci
mace o vývoji stavební výroby a výroby stavebních hmot za loňský rok a leden toho letošního.
RPC PZ došlo v loňském roce ke 43 navštívením

SPOLEČNÝM POSTUPEM
SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
K ŘEŠENÍ KLÍČOVÝCH TÉMAT
V ODVĚTVÍCH 2019–2022
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační projekt zaměstnanost
Náš odborový svaz se zapojil do projektu,
nazvaného „Společným postupem sociálních
partnerů k řešení klíčových témat v odvětví“.
Ten navazuje na předchozí projekty, které se
uskutečnily v minulých letech. Cílem projektu
je připravit relevantní a využitelná doporučení
pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory
sociálních partnerů na bipartitní (oboustranné)
úrovni v problémových oblastech.
Bližší informace jsou uvedeny na webových
stránkách OS Stavba ČR a KZPS.
(red)

daných poradenských center našimi členy (v roce
2019 to bylo 92x), z toho ve Středočeském
kraji a Praze 2x, Jihočeském kraji 14x,
Jihomoravském kraji 13x a Olomouckém kraji
14x. Pomoc se týkala převážně mzdy, náhrady
mzdy a výdajů, odškodnění pracovního úrazu
a nemoci z povolání, pracovněprávních vztahů,
odborového majetku, vypracování dokumentů
a návrhů na zahájení řízení, vzniku, změny
a skončení pracovního poměru, odstupného
poskytovaného při ukončení pracovněprávního
vztahu, občanského práva hmotného, občanského
práva procesního a náhrady škody. Mimo pomoc
RPC PZ poskytovali svou pomoc i zaměstnanci
OS Stavba ČR v rámci těchto témat:
– roušky v zaměstnání po návratu z dovolené,
– osoba předsedy, který není zaměstnancem firmy,
– pracovněprávní vztahy a výkon práce,
– zabránění vstupu do zaměstnání,
– komunikace se Státním úřadem inspekce práce
(SÚIP),
– vztah odborové organizace a občanského zákoníku,
– vztah odborové organizace a povinností k Rejstříkovému soudu,
– otázky výpovědi z pracovního poměru a dohody o ukončení pracovního poměru, dovolené
ve vztahu k novému výpočtu na hodiny,
– plnění z kolektivní smlouvy,
– odchod do starobní penze a nároky zaměstnance, porušení jednotlivých závazných článků
KSVS zaměstnavatelem,
– porušení zákona o kolektivním vyjednávání,
– postup při nedohodě při kolektivním vyjednávání,
– hospodaření základních a místních organizací,
účetní závěrky,
– šetření smrtelných pracovních úrazů,
Pokračování na straně 2

DODATEK Č. 2 KSVS JE PODEPSANÝ A ÚČINNÝ

Ve středu 31. března 2021 byl podepsán v sídle
Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Dodatek
č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 20192024, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba
ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy,
silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů
ve stavebnictví na straně druhé.
Dodatek nabývá účinnosti dne 1. 4. 2021
a jeho předmětem jsou změny vyplývající z novely Zákoníku práce. Dále je předmětem tohoto
dodatku změna článku 33 písm. a) KSVS. Dochází k navýšení minimálních mzdových tarifů v hodinové mzdě průměrně o 3,7 % a v měsíční mzdě
průměrně o 2,8 %.
Kolektivní smlouva vyššího stupně včetně
svých dodatků pokrývá cca 250 tisíc zaměstnanců, vztahuje se - po rozšíření Ministerstvem
práce a sociálních věcí - na zaměstnavatele oboru
stavebnictví a je závazná i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném
kódem Odvětvové klasifikace ekonomických

činností (OKEČ) 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3,
23.5, 23.6, 23.7, 23.9, 41, 42 a 43.
Současně smluvní strany podepsaly návrh
na rozšíření závaznosti tohoto dodatku. Znění
KSVS 2019-2024, Dodatek č.1 KSVS 2019-2024
a nově podepsaný Dodatek č. 2 KSVS 2019-2024
můžete najít v odkazu www.osstavba.cz
Stanislav Augustin

Sociální partneři při podpisu Dodatku č.2
KSVS 2019-2024\
(archiv OS)
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– odstupné při ztrátě pracovní způsobilosti,
– postup při smrtelném pracovním úrazu zaměstnance jiné společnosti,
– dodržování hygienických opatření,
– pomoc při rozhodnutí zaměstnavatele o uzavření sociálních zařízení,
– pomoc při zajištění pracovnělékařských služeb,
– nevyplacení náhrady za ztrátu na výdělku,
– nemoc z povolání a její odškodnění,
– řešení závažného pracovního úrazu a jeho
odškodnění,
– neuznání pracovního úrazu,
– uvolňování odborových funkcionářů,
– přeřazení na jinou práci,
– výpovědi ve zkušební době,
– založení odborové organizace,
– podmínky uvolnění ze zaměstnání při hledání
nového pracovního místa,
– omezení výroby ve vztahu k náhradám,
– peněžní deník a jeho vedení,

– výkazy Českého statistického úřadu,
– náhradní volno za práci přesčas,
– volby a volební období,
– sloučení odborových organizací,
– zabezpečení komunikace on-line,
– stávková pohotovost,
– závodní stravování,
– problémy v souvislosti s pandemií COVID-19,
– rodinné právo.
Stěžejním bodem jednání svazového předsednictva byly materiály pro V. Sněm OS Stavba ČR,
který je plánován na 12. květen letošního roku –
s těmi naše čtenáře podrobně seznámíme po jejich projednání a schválení, ať se již uskuteční
„z očí v oči“, nebo opět - vzhledem k protiepidemickým opatřením - jako videokonference.
Projednáno bylo rovněž vyhodnocení Dohody
o spolupráci se Sdružením na ochranu nájemníků (SON), tentokrát bez účasti jeho předsedy
Ing. Milana Taraby. V již podepsaném vyhodnocení byly sumarizovány okruhy poskytnutých
pomocí a rad a počty případů v nich. Současně

bylo s uspokojením konstatováno, že spolupráce
je i nadále výhodná pro obě smluvní strany.
Dalším důležitým bodem jednání P-OS byla
otázka budoucího sídla našeho svazu, do kterého
bychom se chtěli přestěhovat koncem roku 2021.
Možností je více, důležité budou finanční náklady a vazba na budoucí sídlo vedení ČMKOS.
V tomto rámci probíhají již několik měsíců
jednání nejen o případném místě a potřebné velikosti prostorů, ale i o ceně, dostupnosti pro členy
a možnosti parkování. Naše vrcholové orgány
jsou pravidelně informovány o aktuální situaci.
Předsednictvo rovněž projednalo materiály
Finanční a majetkové komise s podrobným doplněním informací jak předsedou, tak místopředsedou svazu.
Po jednání Předsednictva OS proběhla Valná
hromada společnosti Servisní projektová s.r.o.,
která je ve vlastnictví svazu. Jednání řídil jednatel Ing. Milan Vomela, mimo poskytnuté
aktualizované údaje byla také schválena účetní
závěrka této společnosti za rok 2020.
(red)

ÚNOR PATŘIL SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ERZ A PŘEDSEDŮ KOO
Dne 17. února 2021 se konal společný
seminář zástupců zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a předsedů Koordinačních odborových orgánů,
působících u OS Stavba ČR. S ohledem
na současnou situaci s pandemií
COVID-19 se seminář konal formou videokonference (tedy tzv. webinář).
V úvodu předseda Ing. Pavel Zítko zdůraznil, že v souladu se schváleným plánem práce
se koná tato akce 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 OS. Hlavními body webináře byla vzájemná
výměna informací a koordinace kolektivního vyjednávání na rok 2021, a také aktuální informace
z činnosti svazu.
Výsledky vyjednávání prezentované jednotlivými účastníky webináře byly i tentokrát velmi
inspirativní. Potvrdil se trend, kdy všichni vyjednavači si jako nepodkročitelnou hranici stanovili
udržení velmi rozsáhlého portfolia benefitů, dosaženého při vyjednávání v předcházejících letech.
K tomu se navíc většině podařilo dohodnout růst
mezd tak, aby byla zachována reálná hodnota
mzdy. O tom, že stále žádanějšími jsou i doprovodné benefity, již není v současnosti žádných pochyb. Proto je potěšitelné, že téměř ve všech prezentovaných kolektivních smlouvách došlo nejen
k avizovanému udržení jejich rozsahu, ale i k dalšímu růstu hodnot jednotlivých benefitů. Ve všech
podnikových kolektivních smlouvách mají díky
vyjednávání zaměstnanci zvýšenou dovolenou
o jeden týden. Ve všech dotčených společnostech
je vyplácena nějaká forma příplatku zaměstnavatele na stravování zaměstnanců, přičemž u stálých provozoven je preferován příspěvek na tzv.
„závodní“ stravování a u zaměstnanců s často se
měnícím místem výkonu práce pak stravné, resp.
stravenkový systém. Vzhledem k novelám daňových zákonů zde zaznělo v některých případech
i to, že se zástupci zaměstnanců dohodli se zaměstnavatelem na využití tzv. „stravovacího paušálu“
místo stravenek. Výše podpory zaměstnavatele se
pohybuje ve všech případech minimálně na úrovni 55 % hodnoty stravy, nicméně v řadě případů
je příspěvek zaměstnavatele ještě navýšen ze sociálních fondů či ze sociálních nákladů. V mnoha
případech došlo také k navýšení příspěvku za-
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městnavatele na penzijní připojištění (doplňkové penzijní
spoření) či životní spoření.
Kolegové, kteří se zúčastnili
webináře, zastupují většinu
zaměstnanců pod působností
svazu, a to jak ze stavební výroby (klasické stavebnictví),
tak z výroby stavebních hmot
i z těžby stavebních surovin.
Opět se potvrdilo, že výše
mezd a úroveň benefitů
ve firmách, kde vyjednávají
odborové organizace OS, je
výrazně vyšší než ve firmách,
kde odbory nepůsobí.
Online jednání zástupců ERZ a předsedů KOO 17.února 
Sociální dialog ve firmách

(archiv OS)
tak přináší pozitivní výsledek a pouze v jednom případě se vyjednávání rifů. Všichni se shodli na tom, že bez navýšení
kolektivní smlouvy, resp. mzdového dodatku, minimální ceny práce se ve stavebnictví nepodaří
dostalo do „slepé uličky“. Kolegové z dotčených udržet stávající zaměstnance, zároveň se nebude
odborových organizací proto zvažují, zda dařit přesvědčovat mladou generaci k tomu, aby
vyhlásí vyjednávání za neúspěšné a budou celou se pro stavebnictví rozhodla jako pro obor svézáležitost řešit jako kolektivní spor.
ho budoucího pracovního působení. Tato otázka
Vedení OS Stavba ČR zde zcela jasně deklaro- se stává klíčovou, neboť všemi vystoupeními
valo svou plnou podporu všem organizacím, kte- jednotlivých zástupců se jako pomyslná „červeré budou podobnou situaci nuceny řešit. Zároveň ná nit“ nesly stesky o nedostatku kvalifikované
předseda OS vyzval na jednání všechny přítomné pracovní síly. Zároveň přítomní zástupci z firem
k vyjádření solidarity a podpory svým kolegům, klasického stavebnictví zcela jasně deklarovali,
pokud to bude třeba.
že zakázková naplněnost jejich firem je velmi
V rámci aktuálních informací navázal předse- dobrá, ve většině případů dokonce nejlepší za poda OS na své úvodní informace a prezentoval jak slední léta. Přítomní také ve svých příspěvcích
aktuální statistické údaje o výkonnosti stavebnic- potvrzovali, že z pohledu plnění plánu dopadly
tví, výroby stavebních hmot a těžby stavebních výsledky právě uplynuvšího roku velmi příznivě.
surovin, tak i další velmi zajímavé postřehy. In- Tento závěr je o to potěšitelnější, že téměř celý
formační blok také obsahoval oblast tripartity, rok jsme se všichni potýkali s bojem proti šíření
čili sociální dialog na nejvyšší úrovni (RHSD), pandemie COVID-19.
vše v souvislostech s postoji ČMKOS. Přítomní
Velmi diskutovanou otázkou byly také podbyli seznámeni i s výsledky pravidelného jednání mínky pro práci z domova, čili tzv. „home offiRady ČMKOS, včetně přípravy manifestačního ce“. Byla diskutována i problematika možné
mítinku na podporu kolektivního vyjednávání nákazy nemocí COVID-19 v práci a důsledky
v roce 2021. Nebyla opomenuta ani otázka me- tohoto onemocnění ve vazbě na případnou odpozinárodní, neboť OS je řádným členem EFBWW vědnost zaměstnavatele.
(evropská federace dřevařů a stavařů). Informace
Závěrem se přítomní shodli na tom, že je
o úspěšných jednáních kolegů z ostatních států pro ně tato forma setkání důležitá, a to zejména
EU jsou velmi cenné a inspirativní. Bylo doporu- z hlediska vzájemné výměny informací a určité
čeno sledování aktualizovaných webových strá- koordinace postupu při kolektivním vyjednávání
nek federace (www.efbww.eu).
a dalších jednáních se zaměstnavateli.
Vzhledem k tomu, že je před vyjednávacím
Jednání se zúčastnili zástupci působící ve spotýmem OS vlastní vyjednávání, byla tato část lečnostech: SMP CZ, HOCHTIEF CZ, Skanska,
webináře zaměřena i na možnosti podpory stano- LB Minerals, Lasselsberger, Saint Gobain Conviska OS, a to jak argumentační, tak i faktickou. struction Products CZ, Eurovia, Českomoravský
Přítomní zcela jednoznačně podpořili vyjed- cement, Českomoravský štěrk, Lafarge Cement,
návače OS v jejich úsilí, které by mělo vyústit ZAPA beton a CEMEX Cement.
v odpovídající růst minimálních mzdových taBc. Iveta Pýchová

BOZP V ROCE 2020 V DOBĚ KORONAVIRU
V průběhu roku 2020 svazový inspektor
bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny
své povinnosti. Kontrolní činnost byla
však poměrně zásadně omezena v důsledku opatření přijatých v České republice k zamezení šíření nemoci COVID-19,
kdy bylo po poměrně velkou část roku
zamezeno vstupu do firem cizím osobám. Omezení - v podstatě zákaz vstupu
do firem k provedení kontrolní činnosti
- trvalo od poloviny března do konce
května a poté znovu od začátku října až
do konce roku. Přesto se podařilo splnit
daný počet 35 kontrol BOZP u zaměstnavatelských subjektů, a to 23 vlastní
plánované kontroly, 3 kontroly v souvislosti se vznikem smrtelného nebo
závažného pracovního úrazu, 2 účasti
při ročních prověrkách BOZP v souladu
s § 108 ZP a 7 účastí při komplexních
nebo specializovaných prověrkách Obvodních báňských úřadů (OBÚ).

Závady, které SIBP při svých kontrolách
zjistil, byly vesměs ty, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích, a nebyly takového
charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost
a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. Celkem bylo při vlastních kontrolách SIBP
v roce 2020 zjištěno 81 závad. Některé závady
(celkem 28) byly odstraněny během kontroly,
u 53 závad byly dohodnuty termíny odstranění
s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly zjišťovány, tak jako v minulých letech, zejména
v oblasti úrazové prevence – celkem 65 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, závady u pracovních
jam, u ručního nářadí apod. V oblasti hygienické
prevence bylo zjištěno celkem 8 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 4
případech byly zjištěny nedostatky v odborné
způsobilosti k práci, kdy byly v osnovách pro
školení uvedeny neplatné předpisy. V oblasti zdravotní způsobilosti k práci byla zjištěna 1
závada - zaměstnavatel neměl uzavřenu smlouvu
na poskytování pracovnělékařských služeb a někteří zaměstnanci měli prošlé termíny lékařských
prohlídek. Ve 2 případech bylo zjištěno, že zaměstnanci nepoužívali přidělené OOPP 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.
Bylo řešeno celkem 5 stížností, z tohoto počtu
se dvě stížnosti týkaly odškodnění pracovního úrazu (1 případ) a nemoci z povolání (také
1 případ). Jedna stížnost se týkala pracovních
(hygienických) podmínek a dvě stížnosti byly
zařazeny jako stížnosti ostatní (používání kamerového systému a stížnost VZO OS Stavba ČR
na činnost technika BOZP).
V oblasti kolektivního vyjednávání se během
sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil
jednání ve firmách. Je členem Komise kolektivního vyjednávání našeho odborového svazu a zároveň je i členem vyjednávacího týmu, který se
podílel na vyjednání Dodatku č. 1 ke Kolektivní
smlouvě vyššího stupně. Koncem roku se SIBP
zúčastnil přípravy Dodatku č. 2, který byl se
Svazem podnikatelů ve stavebnictví projednáván
v prvním čtvrtletí roku 2021. Dále SIBP v oblas-

(zdroj. www.peri.cz)
ti kolektivního vyjednávání provedl vyhodnocení
oblasti v uzavřených podnikových kolektivních
smlouvách (PKS) ve firmách, kde působí OS Stavba ČR. V letošním roce se jednalo o vyhodnocení celkem 58 PKS. Ke každé smlouvě zpracoval
SIBP stanovisko, které bylo zahrnuto do celkového hodnocení, a to bylo předáno k dalšímu využití
všem dotčeným základním organizacím.
V průběhu roku 2020 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smrtelných
pracovních úrazů a ke vzniku 1 závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního úrazu s hospitalizací
delší než 5 dnů. SIBP se osobně zúčastnil prošetření příčin vzniku těchto úrazů a v rámci svých
pravomocí doporučil výši odškodnění za tyto pra-

val funkcionářům na základě žádostí individuální
konzultace, zejména telefonicky a prostřednictvím e-mailu.
V oblasti legislativy SIBP zpracoval 7 stanovisek, z toho 2 byla 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. Dalších 5 stanovisek bylo
zpracováno pro ČMKOS, konkrétně se jednalo
o stanoviska ke společným webovým stránkám
MPSV, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
a ČMKOS k přípravě školení pro žáky středních
škol, k materiálu MPSV na téma Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru, k návrhu priorit prevence vzniku poškození zdraví následkem
pracovního úrazu nebo nemoci z povolání na roky
2021 a 2022, k soutěži Profesionál – koordinátor
BOZP a k návrhu pravidelné valorizace náhrady
za ztrátu na výdělku v souvislosti se vznikem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
V oblasti propagace a informovanosti z oblasti BOZP SIBP zpracoval celkem 9 příspěvků pro
webové stránky našeho OS. Konkrétně se jednalo
covní úrazy, čemuž bylo ze strany zaměstnavatel- o oblast doporučení k ochraně zaměstnanců proti
ských firem vyhověno.
COVID-19, k Mezinárodnímu vzpomínkovému
V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské dni za oběti pracovních úrazů, k vyhodnocení
správy se SIBP v průběhu roku 2020 zúčastnil spolupráce mezi OS Stavba ČR a Českým
komplexních prověrek BOZP, které provedly báňským úřadem za rok 2019, k výsledkům souOBÚ Most ve společnosti EUROVIA Kamenolo- těže v BOZP „Zlatý Permon“ za rok 2019, informy, a.s., lom Chraberce, OBÚ Brno ve společnosti maci o stavu BOZP u OS Stavba ČR za rok 2019,
Cemex Sand, k.s., štěrkovna Hodonice, OBÚ Li- metodiku BOZP (na intranet), informaci o předáberec ve společnosti Provodínské písky a.s., OBÚ ní „Zlatého Permona“ organizaci ČeskomoravPlzeň ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, ský štěrk, a.s., článek k vyhodnocení spolupráce
a.s., lom Těškov (2 kontroly) a specializovaných za rok 2019 se Státním úřadem inspekce práce
prověrek OBÚ Sokolov ve společnosti EUROVIA a zprávu o stavu BOZP u OS Stavba ČR za první
Kamenolomy, a.s., lom Děpoltovice a OBÚ Praha pololetí 2020. Kromě toho bylo zpracováno 6
ve společnosti EUROVIA Kamenolomy, a.s., lom příspěvků do časopisu Stavebník.
Chomutovice. Zástupci OS Stavba ČR, konkrétně
Rok 2020 byl vzhledem k epidemiologické
příslušní regionální manažeři, se zúčastnili situaci v souvislosti s nemocí COVID-19 velmi
i komplexních prověrek, které provedly OBÚ specifický. SIBP nemohl provést tolik kontrol
Hradec Králové ve společnostech P-D Refractories jako v minulosti, ale o to více byl dotazován ze
CZ a.s., těžby Březinka, OBÚ Hradec Králové základních organizací našeho svazu na práva
ve společnosti Granita s.r.o. Skuteč a OBÚ Praha a povinnosti zaměstnanců. Jednalo se zejméve společnosti Českomoravský cement, a.s., závod na o dotazy na povinnost účastnit se testování
Radotín.
na COVID-19 na pracovišti, na nutnost používání
Během roku 2020 se SIBP na pozvání odborové roušek při práci, na možnosti v oblasti hygieny
organizace zúčastnil provedení ročních prověrek a na povinnosti zaměstnavatelů v této oblasti,
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu na pravidla, práva a povinnosti v případě vzniku
s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, onemocnění nemocí COVID-19 na pracovišti, při
ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINE- povinnosti karantény, na odškodňování pracovRALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov ních úrazů a nemocí z povolání apod. Dotazů byla
a pracoviště Horní Bříza.
celá řada, o těch zásadních si vede SIBP přehled,
V průběhu 2020 SIBP v oblasti vzdělávání který je založen v jeho dokumentaci.
neprovedl školení funkcionářů našeho svazu
SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoz oblasti BOZP vzhledem k tomu, že plánovaná měrně na celém území České republiky.
školení funkcionářů v Praze a v Luhačovicích
Zdeněk Švehla, SIBP
byla vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti
s koronavirem zrušena (bylo zakázáno konání akcí
s větším počtem účastníků). SIBP však poskytoSTAVEBNÍK - 3IH

BOZP

NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON A ÚPLNÁ DIGITALIZACE
PRO OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA V NEDOHLEDNU?
Stavební zákon by mohl být legislativně
upravován donekonečna - často se setkávám
s názorem, že když se nechce, tak se prostě nechce. Toto neustálé odsouvání je příčinou zpomalení správních řízení, kdy například jen odstranění drobné stavby nebrání potřebná dokumentace
ani Správní řád, který jasně stanoví, do jaké doby
má daný správní orgán vydat své stanovisko
a za jakých podmínek je mu umožněno prodloužení správních lhůt. Jestli se chce nebo ne, a jestli se právní prostředí vyvíjí a zjednodušuje pro
obyčejného člověka, čili zda jde tou správnou
cestou, ví všichni, co kdykoliv něco stavěli nebo
stavět chtějí.
Ve vazbě na úplnou digitalizaci mají skončit výjimky pro jednotlivé subjekty a dojde

REKONSTRUKCE
DEPANDANCE

ke zjednodušení jednání a provázanosti státní
správy - je to jen sen? Dovedeme si například
představit, že všechny zainteresované subjekty,
a to bez výjimky, čili fyzické i právnické osoby,
by měly mít datovou schránku pro jednodušší
doručování písemností? Chceme jít touto cestou
sami? Chce to stát? A pomůže to?
Systém stavebních úřadů by měl fungovat tak,
jako podání Návrhu na Rejstříkový soud, kdy podávající osoba vyplní elektronický návrh přímo
v systému soudu, elektronicky podepíše a společně s přílohami, které přiloží k tomuto návrhu,
zašle přes podatelnu soudu z pohodlí kanceláře
nebo domova. Soudní úředník jen překontroluje
dané přílohy, jestli odpovídají zapisovanému stavu, a překlopí návrh do systému. Ten následně
vygeneruje Usnesení, které nyní běžně dostávám
cca do 7 dnů od podání elektronického návrhu,
a v některých případech i do 5 pracovních dnů.
Následně běží ještě správní lhůta, ale tomu říkám
21. století a veliký skok. To však prozatím nelze
očekávat od další novely novel stavebního zákona, poněvadž je takříkajíc znovu a znovu „v plenkách“. Někdy by opravdu stálo za to, aby se naši
tvůrci zákonů ohlédli do minulosti a prvopočátků
stavebního práva, a jeho současné složitosti.
Dodržování správních lhůt státními orgány by
mělo patřit mezi klíčové faktory ovlivňující průběh celého řízení, a mělo by dojít k snadnému
vymožení tohoto práva, včetně nároku na náhradu škody, která vznikla v souvislosti s nečinností
daného státního orgánu například ve zkráceném
soudním řízení, nebo elektronicky automatizovaném procesu, na jehož konci je vydané rozhodnutí. I samotným úředníkům by se velice ulevilo
z hlediska jednotlivých správních řízení.
Zlepšení, zjednodušení a dlouhodobá předvídatelnost právního prostředí pro všechny subjekty, a to nejenom z hlediska automatizovaného
jednání se správními orgány, je rovněž klíčovým

tématem, a dlouhodobě na to poukazují i řady odborných osobností stavební problematiky. První
a velice jednoduchou fázi (jako startovací, na kterou by se nabalily následně i složitější stavby) by
mohl stát uplatnit - v rámci digitalizace - u podávání žádostí týkajících se menších a drobných
staveb.
Občanský zákoník ve své jednoduchosti říká,
že „co si obě strany dohodnou, to platí“. Ve vztahu k sousedství vlastníků přilehlých nemovitostí
je to v některých případech opravdu tak. Máme
plno nových odborných termínů, např. „rozhrada“
– ten je uveden ve stavebním zákoně a definuje
místo kde se setkávají pozemky dvou vlastníků.
Ve většině případů jde o stavbu oplocení a zídek do 120 cm. Jestli pouhá změna názvosloví
výrazně posunula použitelnost tohoto zákona
v praxi, nechám na posouzení každého. Nicméně
- učíme se nové věci, vytvořené našimi „učiteli“
normotvůrci, kteří buď naslouchají oprávněným
připomínkám uživatelské veřejnosti a jsou ideálně také praktiky a odborníky v daném oboru,
nebo právě naopak. Možný výsledek konkrétní
situace? Oba sousedé se sice mohou dohodnout
na tom, že jeden druhému odsouhlasí například
zmenšení odstupové vzdálenosti stavby od hranice svého pozemku, což jsou minimálně 2 metry,
ale jakmile dojde na lámání chleba na stavebním
úřadu, kde žadatel požádá o „výjimku ze zákona“
a zaplatí si správní poplatek, stavební úřad stejně
může výjimku nepovolit, byť si to ti dva sousedé
domluvili. To je dlouhodobá každodenní praxe
našich stavebníků.
Hodlá v brzké době některá z politických stran
zvednout rukavici a místo slibované (a zatím nedohledné) digitalizace opravdu ukázat, že to jde?
A říci veřejnosti, jak dlouho a jak kvalitně na tom
kdo pracoval, aby byl po zásluze, například i voliči při volbách, odměněn?

Stanislav Augustin

Původní přístavba rekreačního střediska „Sokol“ ZO Stavba Metrostav v Pasekách nad Jizerou, tzv. Depandance, sloužila rovněž k ubytování
hostů (o kapacitě 8 lůžek) a v druhé části
v prostoru staré nefunkční sauny k provizornímu
ubytování dělníků. V přístavbě ovšem docházelo
k velkým únikům tepla z důvodu nulového
zateplení objektu. Celkový provoz byl tedy velmi
nehospodárný a dlouhodobě neudržitelný. Bylo
proto nutné kompletně vybourat vnitřní dispozice, přizvednout strop v prostoru vstupní haly,
všechny obvodové
konstrukce v rámci možností zateplit
a samozřejmě pořídit
nová okna a dveře.
Rekonstrukce započala v polovině dubna
2020 a byla fyzicky
dokončena v prosinci
loňského roku, což
s ohledem na panDne 13. 4. 2021 proběhl on-line webinář na téma „Bezpečnost a ochrademickou situaci lze
na zdraví při práci, legislativa, úrazy, KSVS a pracovní podmínky“, který
považovat za velký
prezentoval náš svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla (tel.
úspěch.
Vzhledem
731421454, svehla.zdenek@osstavba.cz)
k
okolnostem
se
Rekonstrukce majetku
Následně druhý den, tj. 14.4.2021 proběhl webinář na téma „Hosočekává
kolaudační
odborové organizace
podaření základních a místních odborových organizací“, který byl pod
rozhodnutí
stavebníMetrostavu
taktovkou naší nové účetní Ing. Kateřiny Zítkové (tel. 731421463,
ho úřadu v nejbližší
zitkova.katerina@cmkos.cz) a regionálního manažera Josefa Vojtíška
době a po celkovém rozvolnění protiepidemic(tel.731421459, vojtisek.josef@osstavba.cz).
kých opatření lze objekt provozovat, doufejme,
V rámci připravených webinářů proběhnou ještě čtyři v následujícím
již před letošním létem. Rekonstrukcí se podařilo
období.
navýšit počet lůžek až na 22 v celkově 7 pokojích.
Ne, nemusíte se předem bát, že veškerá školení budou probíhat on-li- Ing. Kateřina Zítková
Všechny pokoje mají samostatnou koupelnu, WC
ne. Jakmile epidemická situace v ČR dovolí konání prezenčních forem – účetní a daně
a nové moderní vybavení včetně TV, samozřej(archiv OS)
školení, na které jste zvyklí, bude forma on-line jen další možností a do- 
mostí je připojení na wi-fi. Každý pokoj má také
plněním nabídky školení
lodžii, na které si lze vychutnat např. kávu s kráspro naše odborové funkným výhledem na krkonošské scenérie. Nová Decionáře.
pandance má i velkorysou vstupní halu s vlastní
Veškeré
prezentace
malou kuchyňkou a nabízí tak jakýsi prostor nabudou k dispozici na invíc s pohodlnou pohovkou a křesílky pro odpočitranetu OS Stavba - viz
nek hostů. Pro zimní sezónu je k dispozici vlastní
přiložený odkaz www.
lyžárna. Z pohledu zázemí je součástí také práosstavba.cz
Stanislav
delna a sušárna, což personálu usnadňuje provoz
Augustin
objektu.
Depandance je uvažována provozně jako celoroční hotel pro krátkodobé (prodloužený víkend)
i delší ubytování. V zimě je ideální pro lyžování Webinář Hospodaření
archiv
OS 14. 4 .2021
(objekt je přímo na sjezdovce), v létě pro Foto
cyklisZO/MO
tiku nebo pěší turistiku.
Ing. Petr Půta 
(archiv OS)

WEBINÁŘE NEBOLI NOVÉ ŠKOLENÍ 21. STOLETÍ?
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