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PÁTÝ SVAZOVÝ SNĚM UŽ ZASE PREZENČNĚ
Koncem května letošního roku proběhlo jednání V. Sněmu OS Stavba ČR,
tradičně v zasedací místnosti pražského
domu „Radost“ (dříve DOS), ale na rozdíl
od prosincového jednání už opět prezenčně. Samozřejmě ale za dodržení
příslušných protiepidemických opatření,
obvyklých pro většinu skupinových aktivit. I původní termín Sněmu byl – ze stejných důvodů – posunut o dva týdny.
Po nezbytných úvodních procedurách a kontrole plnění usnesení minulého Sněmu přednesl
předseda OS Ing. Pavel Zítko zprávu o činnosti
svazového Předsednictva za uplynulé období, doplněnou prezentací. Následovala zpráva Komise
kolektivního vyjednávání, jejíž písemnou podobu okomentoval předseda KKV Petr Janoušek
– týkala se zejména složitého průběhu vyjednávání Dodatku č. 2 KSVS, o jehož úspěšném
březnovém závěru jsme psali v předchozím čísle
Stavebníka. Informace o vývoji stavební výroby a výroby stavebních hmot včetně mzdových
trendů se zhostil předseda svazu, opět s využitím
názorné prezentace. Místopředseda OS Stanislav
Augustin poté uvedl zhodnocení stavu a vývoje
BOZP za loňský rok.

Sněm OS Stavba ČR 26.5.2021
Po dalším bodu programu, zprávě Revizní komise OS Stavba ČR doplněné jejím předsedou
Ing. Pavlem Němejcem, následovalo projednání
a schválení svazové účetní závěrky za minulý rok

(archiv OS)
včetně stavu a vývoje majetku OS a valná hromada Podpůrného fondu OS Stavba ČR. Po projednání bodu „Různé“ už zbývalo pouze schválení
usnesení ze sněmového jednání a závěr.
(red)

PREZENČNÍ SVAZOVÉ PŘEDSEDNICTVO
a předávání „Zlatého Permona“ firmě HOCHTIEF CZ a. s. (viz samostatný článek v tomto
čísle Stavebníka). Samozřejmě nechyběly ani
informace o Sněmu ČMKOS, stavební výrobě
a výrobě stavebních hmot, mzdových trendech,
kurzarbeitu a několika statistikách, veřejnými
Po nezbytném úvodu a procedurálních ná- stavebními zakázkami počínaje a např. ohroželežitostech představil a okomentoval svazový ním příjmovou chudobou konče. Prezentace je
předseda Ing. Pavel Zítko jeden z trvalých bodů k dispozici na intranetu OS; proběhla k ní i diskujednání – aktuální informace. Čili od přehle- se, ve které zazněla zejména problematika sestadu akcí a jednání od minulého zasedání P-OS, vování tzv. spotřebního koše (Ing. Petr. Půta),
přes průběh a závěr vyjednávání Dodatku č. 2 současný enormní růst ceny stavebních materiálů
Kolektivní smlouvy vyššího stupně, zmínku s dopadem na ceny zakázek (Petr Janoušek), či
o videokonferenci Rady hospodářské a sociální trvalý tlak zaměstnavatelských svazů na co nejdohody (RHSD - tripartity), zhodnocení sva- nižší minimální mzdu (Ing. Pavel Zítko).
Stran podzimních Regionálních konferencí
zových webinářů, až po jednání Rady ČMKOS
bylo po vyjádření názorů přítomných
(Jiří Kříž, Petr Janoušek, Tomáš Krejčí, Milan Strnad) rozhodnuto o jejich
konání v Praze a v Olomouci v navržených termínech s tím, že do programu
nebude zahrnuto školení funkcionářů.
S jeho realizací se počítá rovněž na podzim, avšak s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci, tj. vyloučena zatím
není ani možnost kombinace prezenčního školení a webinářů.
V rámci zahraničního bloku byla vzata
na vědomí zpráva z on-line jednání Výkonného výboru EFBWW, projednávaný
Předsednictvo OS Stavba ČR 16.6.2021
(archiv OS) finanční a majetkový blok se týkal jak
Dvanácté svazové Předsednictvo proběhlo ve středu 16. června, tentokrát už
za osobní účasti většiny jeho členů – samozřejmě za dodržení nutných protiepidemických opatření.

jednání Finanční a majetkové komise, tak předpokládaných svazových investic a rekonstrukce
penzionu v Horním Polubném (do obsažné diskuse se zapojili Stanislav Augustin, Ing. Petr
Půta, Petr Janoušek, Ing. Pavel Němejc).
Došlo i na zhodnocení dosavadní spolupráce
s orgány státního odborného dozoru nad BOZP
a na otázku změny sídla svazu.
V „různém“ byla projednána Zpráva o činnosti Regionálních rad odborových svazů ČMKOS,
schválen návrh na výmaz některých odborových
organizací a také navrhované změny Statutu ČMKOS.
Závěrem předseda svazu poděkoval všem
za aktivní účast, popřál příjemnou dovolenou
a celé léto, a vyjádřil také naději, že na podzim
už snad budou podmínky pro veškerou svazovou
činnost mnohem méně komplikované.
(RV)

Přání k dovoleným
Přejeme všem našim členům a příznivcům
pohodové léto i dovolenou s nadějí, že teď
už se náš život bude sice pomalu, ale trvale
vracet k normálu. Spoustu krásných zážitků a načerpání mnoha sil, hodně zdraví
a spokojenosti!
Vedení OS a redakce Stavebníka

ZLATÝ PERMON PRO HOCHTIEF CZ
Jak jsme informovali již na svazovém
webu, společnost HOCHTIEF CZ, a.s. se
stala vítězem soutěže bezpečnosti práce
v hornictví za rok 2020 „Zlatý Permon“.
Stalo se tak poprvé, a navíc se to podařilo již při první účasti firmy v této soutěži.
Primát je navíc o to cennější, že HOCHTIEF
CZ, a.s. zvítězil v nejprestižnější kategorii - zaměstnavatelský subjekt s více než 500 zaměstnanci. Podařilo se porazit takové soupeře, jakými
jsou tradiční vítězové této kategorie, např. OKD
nebo Sokolovská uhelná. Stavební firma zvítězila samozřejmě především díky nulovým číslům
v úrazovosti za rok 2020, ale také proto, že byl
velmi kladně hodnocen přístup vedení společnosti k jejím zaměstnancům. Tento pozitivní postoj
se samozřejmě promítá i do celkové spokojenosti
zaměstnanců, tedy i do dodržování všech pravi-

del, mezi něž v neposlední řadě patří samozřejmě
i předpisy BOZP.
Předání ocenění se uskutečnilo dne 7. června
2021 v sídle vedení firmy v Praze, slavnostního aktu se zúčastnili vedoucí zaměstnanci společnosti – Jiří Dušek, ředitel Divize Dopravní
stavby HT, který udělenou cenu přebíral, dále
Ing. Radek Kozubík, vedoucí projektového
týmu této divize, Ing. Petr Kubát, HR Business Partner (zastupoval personální útvar HT),
a nechyběli samozřejmě ani předseda VZO OS
Stavba ČR Petr Janoušek a specialista BOZP
a PO Ing. Patrik Krejčiřík. Český báňský úřad
reprezentovali předseda úřadu Ing. Martin
Štemberka, Ph.D., který cenu předal, ředitel
kanceláře ČBÚ JUDr. Pavel Dvořák a předseda
Obvodního báňského úřadu pro Prahu a Střední
Čechy Ing. Dalibor Tichý. Za OS Stavba ČR se
předání zúčastnili předseda svazu Ing. Pavel Zít-

ko a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla, OS PHGN zastupoval jeho předseda
Rostislav Palička.
Po předání ocenění následovala vzájemná
diskuse všech zúčastněných, v jejímž rámci byl
vyzdvihnut důraz na oblast bezpečnosti práce,
na ekonomickou situaci oceněné společnosti
a na oblast vzdělávání v České republice, kdy
byla vyjádřena nespokojenost se současným stavem ve vzdělávání ve smyslu účinné preference
apod.
Rok 2020 byl vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 nejen v České republice, ale
na celém světě velmi specifickým a náročným
jak z hlediska zdravotnického a ekonomického,
tak i z pohledu zaměstnanců, kteří si museli projít řadou často práci ztěžujících opatření. Všichni
zúčastnění proto vyjádřili přání, aby se vše vrátilo co nejdříve do normálu.

Zdeněk Švehla, SIBP

Předání ocenění Zlatý Permon 7.6.2021

BOZP – dotazy a odpovědi SIBP
Musí zaměstnavatel vybudovat např.
v umývárnách teplou vodu? Když dojde
k závadě na přívodu teplé vody, musí zajistit náhradní řešení? Když neteče teplá
voda více měsíců, jak se bránit?

Počet zaměstnanců na 1 umyvadlo a 1 sprchu:

Odpověď:
V nařízení vlády č. 361/2006 Sb., v platném znění, je uvedeno:
Zásobování pitnou vodou a vodou pro zajištění
osobní hygieny zaměstnanců
§ 53
(1) Prostor určený pro práci musí být zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby
pití zaměstnance a zajištění předlékařské pomoci
a teplou tekoucí vodou pro zajištění osobní hygieny zaměstnance.
§ 54
(5) Pokud vzhledem k povaze práce není nezbytná po jejím ukončení celková očista těla,
musí být pro zaměstnance zajištěna umývárna nebo dostačující počet umyvadel s tekoucí
teplou vodou. Obklady stěn sprchy a umývárny musí být provedeny do výšky 2 m. Sprcha
a umývárna se umisťují v samostatných místnostech, odděleně podle pohlaví, a pokud je
to možné tak, aby navazovaly přímo dveřmi
na šatnu. Na pracovišti do 5 zaměstnanců celkem lze používání umývárny nebo sprchy muži
a ženami oddělit časově.
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V případě vzniku závady je zaměstnavatel povinen neprodleně závadu odstranit a do té doby
zajistit náhradní řešení. Jinak porušuje výše
citované nařízení vlády. V případě neplnění povinností v této oblasti by měl zástupce odborové
organizace zaměstnavatele upozornit na porušování platné legislativy, a když to nepomůže, měl
by se předseda VZO obrátit se žádostí o pomoc

na OS Stavba ČR. Odpovědný zaměstnanec OS
Stavba ČR se pokusí se zaměstnavatelem dohodnout na neprodleném zjednání nápravy, a v případě, že neuspěje, pomůže sepsat (nebo sám sepíše) stížnost na příslušný Oblastní inspektorát
práce (náš OS má uzavřenu Dohodu o vzájemné
spolupráci se Státním úřadem inspekce práce).
Zdeněk Švehla, SIBP

JEDNAL SNĚM ČMKOS

Začátkem června se
uskutečnilo 8. jednání
Sněmu ČMKOS, vzhledem k protiepidemickým opatřením formou
„on-line“. Projednána
byla zejména ekonomická a mzdová politika, vývoj nezaměstnanosti, problematika
růstu mezd, zavedení kurzarbeitu, kolektivní
vyjednávání a s tím úzce související prodloužení zákonné dovolené. Na pořad přišla i otázka
zvyšování minimální mzdy ve vazbě na tzv. za-

ručenou mzdu a příjmovou chudobu. Dostalo se
i na aktuální situaci stran pandemie COVID-19,
veřejné rozpočty a předpoklady dalšího ekonomického vývoje, představena byla i statistika
nemocí z povolání, stanovisko ČMKOS
k návrhu důchodové reformy a postoj ČMKOS
k podzimním volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Zmíněn byl i Mezinárodní
vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů
a nemocí z povolání – v ČR vykázala smutná
statistika v loňském roce celkem 108 úmrtí
z těchto příčin.
Od 1. září letošního roku bude ČMKOS nově
sídlit v ulici Politických vězňů v Praze 1. (red)

REKREAČNÍ STŘEDISKA
ZO OS STAVBA METROSTAV

Základní organizace nabízí k rekreaci, nejen
pro nadcházející léto, svá rekreační střediska.
Rekonstrukce části rekreačního střediska v Pasekách nad Jizerou (zvané „Depandance“) byla
dokončena a objekt je již zkolaudován. Během
nepříjemného období pandemie se podařilo rekonstrukci zrealizovat dle plánu a v souvislosti s postupným uvolňováním vládních opatření
snad již nic nezabrání zahájení provozu. V Depandanci je k dispozici 20 lůžek, fotografie si
lze prohlédnout na webových stránkách www.
pensionsokol.cz, kde je taktéž k dispozici rezervační kalendář jak pro pension (stávající velká
budova, spíše pro skupinové pobyty), tak hotel
(zrekonstruovaná Depandance pro individuální
rekreaci). Během zimního období nebyly vlivem

pandemie ani jednou spuštěny lyžařské vleky,
a tak (nejen) celý areál doufá, že počínající letní
sezóna proběhne úspěšně.
Na Trnávce byly během jara upraveny vnitřní
prostory chatek, kde byly instalovány nové sprchové kouty a nově vybaveny kuchyňky. Areál
je již také připraven k otevření, první rezervace
na pobyty již probíhají. Na webových stránkách
www.trnavka.eu lze najít veškeré informace,
včetně rezervačního kalendáře. Díky červnovému teplejšímu počasí se již lze koupat ve vodní
nádrži přímo z pláže u rekreačního střediska nebo
např. na veřejné Městské pláži v Červené Řečici.
Odkazy na rekreační střediska lze nalézt
i na našich nových webových stránkách www.
odborymetrostav.cz.
Ing. Petr Půta

PENSION SOKOL
Paseky nad Jizerou

NĚKTERÉ
DŮLEŽITÉ ZMĚNY
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ
Nařízení vlády č. 517/2020 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých podle pracovněprávních
předpisů – ze dne 30. 11. 2020, účinnost 1. 1.
2021 /částka 213/
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č.
575/2020 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
roku 2020 pro účely zákoníku práce – ze dne 17.
12. 2020 /částka 235/
Vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné
ceny pohonných hmot pro účely poskytování
cestovních náhrad – ze dne 21. 12. 2020, účinnost
1. 1. 2021 /částka 240/
Vyhláška č. 612/2020 Sb., kterou se mění
vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních
a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
– ze dne 29. 12. 2020, účinnost 1. 1. 2021 (2022)
/částka 248/
Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – ze
dne 4. 3. 2021, účinnost dnem vyhlášení /částka
44/
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 142/2021 Sb., o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona
č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
a o změně některých zákonů – ze dne 22. 3. 2021
/částka 56/
Zákon č. 182/2021 Sb., kterým se mění zákon
č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě – ze dne 28. 4.
2021, účinnost dnem vyhlášení /částka 76/

TRNÁVKA

Zákon č. 183/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými
opatřeními při epidemii a o změně zákona
č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů – ze dne 28. 4. 2021,
účinnost dnem vyhlášení /částka 76/
Nařízení vlády č. 195/2021 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů – ze dne 10. 5. 2021, účinnost
20. 5. 2021 /částka 82/
Další změny právních předpisů jsou popsány
ve Zpravodaji OS č. 58.
Ing. Pavel Zítko

STAVEBNÍK - 3IH

PODPŮRNÝ FOND OS STAVBA ČR
Je doplňkovou finanční pomocí a výrazem odborářské solidarity.
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,- Kč)

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

DOVOLENÁ - CHORVATSKO 2021
VZO OS STAVBA ČR Skanska DS

připravuje pro členy odborové organizace a zaměstnance firmy Skanska rekreaci v Chorvatsku.
Ubytování je zajištěno ve 2 karavanech a v 5 stanech, které jsou plně vybaveny.
Místo pobytu: ostrov Pag – kemp Straško
Cena za devítidenní turnus
stan (4osoby)
10 000 Kč
pro zaměstnance Skanska:
malý karavan (3 osoby)
9 000 Kč
velký karavan (4osoby)
11 000 Kč
Cena pro ostatní rekreanty:
+ 500 Kč
Cena zahrnuje: Poplatek za parcelu, parkování pro 1 auto, přípojku elektriky a vody
Dopravu a náklady s ní spojené si hradí každý sám!!!

Aktuální nabídka – volné termíny
Termíny:
Termíny:

3.7. – 11.7.
12.8. – 20.8.
5.9. – 13.9.

11.7. -19.7.
20.8. – 28.8.
cena: 5 000 Kč

4.8. – 12.8.
5.9. – 13.9.

Cena zahrnuje : poplatek za parcelu, auto, přípojku elektriky, přívod vody
Rekreant si uhradí pouze pobytovou taxu: - cca 7 Hrk za osobu a den.
- děti do 12 let neplatí nic
- od 12 do 18 let platí polovinu.
Zájemci, nechť se co nejrychleji přihlásí Lence Rozsívalové !!!!!!
Telefon: 585 106 283 Mobil: 603 718 443
STAVEBNÍK
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