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PŘEDSEDNICTVO A REVIZNÍ KOMISE OS V NOVÉM SÍDLE SVAZU
Ve středu 15. října se uskutečnilo společné
jednání svazového předsednictva a revizní komise, tentokrát již v novém „trvalém bydlišti“
OS Stavba ČR, čili v pražském Hotelu Olšanka, kam se svaz přestěhoval k 1. září 2021.
Tuto skutečnost v salonku „Ostrava“, kde jednání probíhalo,  spolu s přivítáním přítomných
okomentoval a zdůvodnil ve svém úvodním
slově předseda svazu Ing. Pavel Zítko, když
vyzdvihl zejména zatímní dobrou spolupráci
s personálem hotelu, spokojenost s novým pracovním prostředím a také skutečnost, že nájem
apod. platíme vlastně „sami sobě“, protože hotel
zůstává i nadále odborovým majetkem. Vedení Českomoravské konfederace odborových
svazů (ČMKOS) se přestěhovalo ke stejnému
datu do ulice Politických vězňů, některé svazy
a Majetkosprávní a delimitační unie odborových svazů (MSDU OS) rovněž na Olšanku,
další zatím zůstávají v Radosti (dříve DOS)
a řeší otázku budoucích sídel. Ostatně – většina našich funkcionářů zná novou adresu dost
důvěrně – proběhlo zde již mnoho akcí včetně
posledního svazového sjezdu.
Po schválení programu jednání a úvodní kontrole protokolu z předešlého předsednictva podal předseda OS tradiční aktuální informace,
a to opět formou komentované a doplňované
prezentace, kterou posléze funkcionáři obdrželi
e-mailem a která je rovněž v omezeném režimu zveřejněna na svazovém webu. Šlo zejména
o koncepci dalšího nakládání s všeodborovým
majetkem, o seminář našich zástupců v Evropských radách zaměstnanců (ERZ) a předsedů
koordinačních odborových orgánů OS (KOO),

Předsednictvo a revizní komise
o kterém pojednává i náš další článek, dále pak
například o dvou jednáních tripartity (RHSD),
která se zabývala mj. inflačními tendencemi
a vývojem pracovní úrazovosti. Na pořad přišlo i plošné rozšíření Dodatku č. 2 KSVS,
svazové vyhodnocení podnikových kolektivních smluv (PKS – i o něm obsahuje toto
číslo Stavebníka samostatný článek), problematika odborného školství, zaměstnávání cizinců, vývoj nezaměstnanosti a mezd,
ale i počet členů OS, stav výběru členských příspěvků, výhody členství ve svazu
a investice OS Stavba ČR. Plynule pak v dalších

PLOŠNÉ ROZŠÍŘENÍ DODATKU Č. 2 KSVS
V částce 123 Sbírky zákonů ČR, rozeslané
dne 27. července 2021, bylo zveřejněno Sdělení
č. 282/2021 Sb. Ministerstva práce a sociálních
věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 20192024, uzavřeného dne 31. 3. 2021 mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem
DOSIA na straně jedné a Svazem podnikatelů
ve stavebnictví na straně druhé. Rozšíření závaznosti dodatku KSVS nabylo účinnosti dnem
1. srpna 2021.

NOVÉ SÍDLO
OD 1. 9. 2021
Odborový svaz Stavba ČR,
Táboritská 1000/23, Žižkov,
130 00 Praha 3

Dodatek č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího
stupně se tak stal závazným pro většinu firem
působících ve stavební výrobě, ve výrobě
stavebních hmot a v těžbě surovin pro
stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce
firem, ve kterých je zaměstnáno téměř 200
tisíc zaměstnanců. Se zněním tohoto dodatku
kolektivní smlouvy se můžete seznámit
na webových stránkách OS Stavba ČR, případně
na stránkách SPS či MPSV.
(red)

bodech jednání došlo na podrobnější rozbor vyhodnocení PKS, zprávu o průběžném
plnění Programu, rezolucí
a usnesení VIII. sjezdu OS a schválení termínů jednání Předsednictva
a Sněmu OS pro příští rok,
aby bylo možno připravit návrh Plánu práce OS
na rok 2022. O projednaném
vývoji BOZP ve stavebnictví v gesci svazu pojednává
náš další článek, finanční
a majetkový blok se týkal
hlavně výsledků hospodaření
svazu za první půlrok a podrobněji byl probrán i vývoj
počtu našich členů a ZO/MO.
V „různém“ byl pak
(archiv OS) projednán a schválen výmaz
některých
neaktivních základních organizací a majetkové záležitosti, týkající se všeodborového majetku
a souvisejících dalších záměrů při jeho obhospodařování.
K většině probíraných bodů se rozeběhla potřebná diskuse přítomných.
Závěrem předseda svazu poděkoval všem
za aktivní účast, a kromě pohodové cesty domů
popřál hlavně pevné zdraví, které je v dnešní nelehké době tolik potřeba.
(RV)

Naším svazem
proběhla další
smutná zpráva – v srpnu
jsme se museli
navždy rozloučit s Josefem
Vachem, bývalým dlouholetým kolegou, který v OS Stavba ČR postupně zastával řadu
pracovních míst, regionálním
manažerem počínaje, přes vedoucího Oblastního pracoviště,
až po řízení organizačních záležitostí svazu. A také s manželem,
tatínkem, dědečkem, bratrem
a tchánem – především pak s kamarádem a férovým člověkem,
který vždy dokázal najít vstřícnost
a pochopení k problémům a starostem druhých. Podlehl dlouhé
a těžké nemoci ve věku pouhých
67 let. 
Nezapomeneme!

VYHODNOCENÍ
PODNIKOVÝCH
KOLEKTIVNÍCH
SMLUV

BOZP V 1. POLOLETÍ
V průběhu prvního pololetí 2021 byla
kontrolní činnost svazového inspektora
bezpečnosti práce (SIBP) zásadně omezena v důsledku opatření přijatých k zamezení šíření nemoci COVID-19, kdy byl
po poměrně velkou část prvního pololetí cizím osobám zamezen vstup do firem. Situace byla ještě horší než v roce
2020 a kontrolní činnost bylo možné
vzhledem k platným protiepidemickým
opatřením možno zahájit až v polovině
května 2021. V oblasti kontrolní činnosti přesto SIBP provedl v prvním pololetí
2021 (od 11. května do 30. června)
celkem 11 svých naplánovaných kontrol
v zaměstnavatelských organizacích.
Na pozvání zástupců ZO a vedení firem
se zúčastil 3 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
1 komplexní prověrce (byly provedeny
celkem 3 kontroly v rámci této prověrky)
a ke 2 specializovaným prověrkám jednotlivých
Obvodních báňských úřadů a těchto prověrek
se aktivně zúčastnil. V souvislosti se vznikem
1 smrtelného pracovního úrazu provedl SIBP
1 kontrolu v organizaci, ve které k úrazu došlo.
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 kontrolách SIBP v prvním pololetí 2021 zjištěno 28 závad. Některé (celkem 14)
byly odstraněny během kontroly, u 14 závad byly
dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými
zaměstnanci. Převážná část závad (celkem 23)
se týkala úrazové prevence (elektroinstalace, otevřené elektrické rozvaděče s nezakrytými živými
částmi, pracovní jámy, ruční nářadí, chybějící
nebo nefunkční kryty u strojních zařízení, neoznačení potrubí druhem přepravovaného média,
nesprávně seřízené stroje apod.). Ve 4 případech
bylo zjištěno, že zaměstnanci nepoužívali osobní
ochranné pracovní prostředky, které jim byly poskytnuty, a v 1 případě bylo zjištěno, že v lékárničce první pomoci chyběly některé zdravotnické prostředky, u některých pak byla prošlá doba
expirace.
Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři našich základních
organizací nejčastěji obraceli se žádostmi o kon-
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zultace k oblasti odškodňování pracovních úrazů
a k úrovni pracovních podmínek a pracovního
prostředí. V době, kdy v rámci ČR byla průběžně
přijímána a poté rušena řada protiepidemických
opatření, směřovala řada dotazů od ZO právě
k této oblasti. Celá řada dotazů byla na práva
a povinnosti zaměstnanců k dodržování těchto
opatření (co zaměstnanci musí a nemusí, co mohou a nemohou, jestli má zaměstnavatel právo
to či ono nařídit apod.).
V průběhu prvního pololetí 2021 došlo ve firmách v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku
1 smrtelného pracovního úrazu. Šetření tohoto
úrazu provedla jak Policie ČR, tak i příslušný
Oblastní inspektorát práce. Šetřením úrazu těmito orgány nebylo zjištěno porušení předpisů
zaměstnavatelskou organizací. Nebylo však zjištěno ani porušení bezpečnostních předpisů ze
strany poškozeného zaměstnance, protože není
přímý svědek úrazu. Svazovým inspektorem
bezpečnosti práce bylo dohodnuto s odpovědnými zaměstnanci firmy, že odškodnění tohoto
úrazu bude provedeno v plné výši dle platné legislativy, a navíc budou ještě hledány další cesty,
jak toto odškodnění navýšit. 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 2021
zúčastnil komplexní prověrky BOZP, kterou provedl OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS
s.r.o., provoz Poběžovice (SIBP se zúčastnil
celkem 3 kontrol), a specializovaných prověrek
OBÚ Sokolov ve společnosti LB MINERALS
s.r.o., provoz Skalná a OBÚ Most ve společnosti
KERAMOST a.s., lom Rokle. Během prvního
pololetí 2021 se SIBP 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 3 případech, a to ve společnosti LB MINERALS s.r.o.,
VJ Plzeňsko, pracoviště Kaznějov a pracoviště
Horní Bříza, a LB MINERALS s.r.o., provoz
Skalná.
Zdeněk Švehla

K hlavním činnostem OS Stavba ČR patří kolektivní vyjednávání, především však
výsledky tohoto procesu. Stejně jako v letech předchozích, proběhla i v letošním
roce analýza podnikových kolektivních
smluv, která navázala na analýzy těchto
smluv z minulých let. Byl tak posouzen
skutečný stav a úroveň PKS, především
pak, zda trend postupného zlepšování
úrovně PKS je jevem trvalým.

Při vyhodnocení podnikových kolektivních
smluv (PKS) bylo v roce 2021 posuzováno 71
PKS, dodatků či příloh k PKS (v roce 2020 - 57,
2019 - 60), 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 OS Stavba
ČR.
Většina podnikových kolektivních smluv je
sjednána na dobu určitou, nejčastěji 1 rok, pravidlem se však stávají případy uzavírání PKS
i na delší období, objevuje se zejména pětileté
období, obdobně jako je to u platné Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS). V mnoha
případech byly kolektivní smlouvy zpracovány
podle vzorové podnikové kolektivní smlouvy, případně byly použity jako vzorové texty
z KSVS, některé byly vyhotoveny v originálním
samostatném pojetí s velmi dobrým standardem.
Předmětem dodatků k PKS jsou většinou mzdová ujednání, poskytování 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 – vše jako nedílnou součást
smlouvy. Pokud jsou ve většině případů řádně
podepsány oběma smluvními stranami, označeny a datovány, jsou nedílnou součástí smlouvy.
Bez ohledu na jejich název mají tyto přílohy stejnou závaznost a tedy vynutitelnost jako samotná
PKS, proto je nezbytné věnovat i těmto formálním náležitostem pozornost.
Při porovnání úrovně PKS v rámci vyhodnocení v roce 2021 s roky předcházejícími je možné
opět konstatovat kvalitativní posun úrovně PKS
po stránce formální i obsahové. Tento výsledek
je nepochybně výrazem odpovědné práce a odpovídající pozornosti, kterou většina svazových
funkcionářů, mnohdy za přímé pomoci ze strany zaměstnanců OS, celé problematice věnuje.
Vždyť kolektivní vyjednávání tvoří jednu z hlavních a nejvýznamnějších činností odborových
organizací, které tímto plní své poslání zástupců
zaměstnanců v pracovněprávních vztazích.
(red – z materiálů pro jednání P-OS,
Ing. P. Zítko, Z. Švehla)

Regionální konference
OS Stavba ČR
12. 10. 2021 – Praha, Radost (Nám. W. Churchilla 1800/2, Praha 3)
13. 10. 2021 – Olomouc, Comfort Hotel Olomouc Centre, Wolkerova 1197/29, 779 00 Olomouc

PŘEDSEDOVÉ KOO A ČLENOVÉ ERZ
SE RADILI PŘED VYJEDNÁVÁNÍM
Poradu zástupců zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců (ERZ)
a v koordinačních odborových orgánech
(KOO) v působnosti OS Stavba ČR, uskutečněnou dne 8. září 2021, zahájil tradičně předseda svazu Ing. Pavel Zítko a přivítal všechny přítomné.
V úvodu této porady předsedající opět 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.
Dále předsedající podal aktuální informace
z činnosti OS a ČMKOS. Zmínil zejména:
–  Nové sídlo OS – Hotel Olšanka Praha
–  Proběhlé akce OS, jejich závěry a akce očekávané do konce roku 2021
–  Uzavření Dodatku č. 2 KSVS a rozšíření
jeho závaznosti
–  Provedení rozsáhlé analýzy podnikových
kolektivních smluv pro rok 2021
–  Závěry Rady ČMKOS – manifestační mítink proběhne formou on-line, požadavky
ČMKOS na výši min. mzdy pro rok 2022,
nové sídlo ČMKOS, hlavní ekonomické
ukazatele ČR, a další aktuální témata.
Jednotliví členové ERZ a předsedové KOO se
vzájemně informovali velmi podrobně o svých
zkušenostech z jednání v rámci ERZ i KOO,
zejména pak o výsledcích kolektivního vyjednávání v roce 2021. Zvýšenou pozornost pak věnovali informacím o přípravě a požadavcích pro
kolektivní vyjednávání na rok 2022. V některých
společnostech již kolektivní vyjednávání začalo,
ve většině je pak těsně před jeho zahájením.
Zaznělo mnoho zajímavých informací
a v rámci toho bodu probíhala velmi živá diskuse, kdy se přítomní vzájemně podrobně informovali o všem, co je zajímalo. Tato část programu byla přítomnými opět nejvíce oceňována.
Z obsahu podaných informací vyplynulo, že
požadavky pro kolektivní vyjednávání, zejména
v oblasti mzdového vývoje, budou i pro rok 2022
odpovídat realistickým očekáváním členské základny. Zaznamenané rozmezí pro růst mezd se
pohybovalo mezi 3 – 7 %. V řadě případů pak
budou odborové organizace požadovat určitou
kombinaci procentního růstu a pevné částky.
Diskuse potvrdila, že požadavky a cíle v rámci OS zůstávají stále stejné, ale je kladen vyšší

ERZ a KOO 
důraz na růst mezd. Všichni přítomní deklarovali velmi dobrou zakázkovou naplněnost
a výrobu na minimálně 100 % plánu, i když výjimkou nejsou ani výsledky lepší, než bylo plánováno. Výhled na následující období, čili rok
2022, je také pozitivní. V oblasti odměňování
je tedy doporučován i nadále růst reálné mzdy
(nepodkročitelným číslem je jako vždy inflace),
a to ve všech případech, kdy tomu hospodářská
situace zaměstnavatele odpovídá. Zároveň však
růst mezd musí zohledňovat nejen aktuální hospodářskou situaci firmy, ale významnou roli zde
i nadále sehrává trvalý nedostatek kvalifikované
pracovní síly. Z toho pohledu bylo zmíněno, že
v poslední době byl zaznamenán velmi silný tlak
zaměstnavatelů na vykrývání nedostatku pracovní síly zvýšeným požadavkem přesčasové
práce, což platilo zejména v období sílící pandemie a jejích dopadů. 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.
Předseda OS zrekapituloval další činnosti
svazu a podal velmi důležité informace. 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 (prezentace – příloha zápisu). Zdůrazněny byly otázky mzdového

JEDNALA SVAZOVÁ KOMISE
SPORTU A STŘEDNÍCH ŠKOL

Za řízení předsedy komise Zdeňka Čiháka
byl program jednání počátkem září 2021 zaměřen především na případné obnovení sportovních
aktivit, doposud pozastavených pro epidemii
COVID-19, a na současné problémy středních
škol. Asociace středních škol doporučila do konce letošního roku nic nepořádat, většina škol se
s tímto doporučením ztotožnila. Proto ani nebyl
schválen plán 57. ročníku sportovních přeborů,
jejich konečný osud bude projednán a rozhodnut
na prosincovém jednání komise, a to podle vývoje epidemiologické situace. Totéž platí stran
propozic jednotlivých soutěží.
Bylo konstatováno, že školy mají problémy
zejména s nedostatkem zájemců o studium ně-

kterých oborů, případně s platební neschopností
zaměstnavatelů při brigádách třetích ročníků.
Částečným řešením existenčních potíží je rekvalifikace dospělých.
Místopředseda OS Stavba ČR a zároveň tajemník komise Stanislav Augustin požádal přítomné o zajištění statistiky přijímacího řízení žáků
za roky 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 dle
jednotlivých profesí ve středních školách, které budou použity pouze pro potřeby OS Stavba
ČR. Komisi byl zaslán předem návrh „Plánu práce OS Stavba ČR na rok 2021“ s uvažovanými
termíny jednání Komise sporu a středních škol
Předsednictva OS Stavba ČR, se kterými přítomní vyslovili souhlas. 
Stanislav Augustin

(archiv OS
vývoje, vývoje průměrných mezd v odvětví
a v rámci OS. 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 OS, jako nejhmatatelnější
výsledek činnosti odborů v ČR. Součástí prezentace byly tentokrát i informace o vývoji v oblasti
školství, zejména se zaměřením na stavební obory. Situace v tomto směru je i přes mírné zlepšení v posledních letech velmi neuspokojivá.
Součástí informačního bloku byly i detailní
informace ekonomického výhledu v rámci ČR,
které při jednání Rady ČMKOS poskytl její
hlavní ekonom Ing. Martin Fassmann. Z pohledu výkonnosti ekonomiky pak padlo i doporučení pro vyjednávání pro rok 2022. Na základě
ekonomických analýz je doporučováno požadovat růst nominálních mezd ve výši 6 %, a to
ve všech subjektech, které pro to mají vytvořeny
ekonomické předpoklady (dostatečná zakázka
a poptávka po výrobcích).
Nechyběla ani tradiční upoutávka na možné
informační zdroje při získávání podkladů pro
činnost KOO i ERZ, a to společně s výzvou
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 OS.
V rámci informačního servisu o činnosti
EFBWW, byli přítomní upozorněni na některé
zajímavé výstupy, které jsou pravidelně zveřejňovány na web. stránkách naší evropské federace (https://www.efbww.eu/).
V závěrečném bodě porady byly doplněny
některé další aktuální informace a zejména byli
všichni účastníci porady vyzváni k poskytování
pravidelných informací o aktuálním stavu kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni.
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
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dim Mžyk, zástupce předsedy - ředitel sekce
báňské správy, a JUDr. Pavel Dvořák, ředitel
kanceláře úřadu. Za OS Stavba ČR byli přítomni
předseda Ing. Pavel Zítko a místopředseda Stanislav Augustin.

Vyhodnocení spolupráce s SÚIP 

(archiv OS)

Počátkem července 2021 se uskutečnilo setkání předsedy Českého
báňského úřadu Ing. Martina Štemberky, Ph.D., a předsedy Odborového svazu Stavba ČR Ing. Pavla Zítka,
na kterém bylo vyhodnoceno plnění
Dohody o vzájemné spolupráci ČBÚ
a OS Stavba za rok 2020 na úseku
bezpečnosti práce. Ve společném
memorandu obě strany konstatovaly, že dohoda je plněna v celém
rozsahu, a zároveň vyjádřily vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolupráci i v dalším období.
Jednání se zúčastnili za ČBÚ předseda
Ing. Martin Štemberka, Ph.D., Ing. Ra-

BOZP –

Vyhodnocení spolupráce s ČBÚ

(archiv OS)

dotazy a odpovědi
svazového inspektora bezpečnosti práce

Jsem předsedou odborové organizace a stane
se těžký pracovní úraz (sanitka, vrtulník, Policie
ČR, Oblastní inspektorát práce atd.) Mám právo získat informace od PČR o průběhu šetření?
Stále se vyšetřuje a viník není policejními orgány v rámci šetření označen. Jakmile viníka PČR
označí, jak se případně bránit?
Naše legislativa umožňuje zástupcům odborových organizací se podílet na šetření a odškodňování pracovních úrazů.

Tradiční setkání seniorů
OS Stavba ČR
úterý 2. 11. 2021 –
Praha, Hotel Olšanka
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Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci mezi
Odborovým svazem Stavba České republiky
a Státním úřadem inspekce práce proběhlo, jako
každý rok, v zasedací místnosti v sídle svazu.
Vyhodnocení podepsali za OS jeho předseda
Ing. Pavel Zítko a za SÚIP generální inspektor
Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Jednání se dále zúčastnil místopředseda OS Stanislav Augustin.
Součástí
vyhodnocení
plnění
dohody
za rok 2020 byly i přílohy, které byly předány
Mgr. Ing. Hahnovi. Jedná se o Sdělení MPSV
o rozšíření KSVS na další subjekty, Zprávu o stavu BOZP u OS Stavba ČR za rok 2020 a seznam
všech zaměstnavatelských subjektů, ve kterých
působí OS Stavba ČR. Naproti tomu byly zástupcům OS podány informace o výsledcích kontrolní činnosti SÚIP a o pracovní úrazovosti v rámci
ČR za rok 2020.
Na závěr setkání si obě strany vyměnily zkušenosti ze své činnosti, projednaly opatření, která
byla přijata v rámci boje proti nemoci COVID-19
v jarních měsících v souvislosti s povinnostmi
zaměstnanců a zaměstnavatelů, a další oblasti.
Obě strany vyjádřily přesvědčení, že vzájemná spolupráce v oblasti BOZP v subjektech, ve kterých působí OS Stavba ČR, významně napomohla k lepší úrovni BOZP
u těchto zaměstnavatelů a k výrazně nižší pracovní úrazovosti oproti zaměstnavatelům, u kterých
odborové organizace nepůsobí. Zároveň s tím
obě strany vyjádřily vůli ve spolupráci pokračovat beze změny i v dalším období.

Bc. Iveta Pýchová

ZP § 105
Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu
došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu
za účasti zaměstnance,
pokud to jeho zdravotní
stav dovoluje, svědků,
a za účasti odborové
organizace a zástupce
pro oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci,
a bez vážných důvodů neměnit stav na místě úrazu
do doby objasnění příčin Zdeněk Švehla
a okolností vzniku pracovního úrazu. O pracovním úrazu zaměstnance jiného zaměstnavatele je zaměstnavatel podle věty
první povinen bez zbytečného odkladu uvědomit
zaměstnavatele úrazem postiženého zaměstnance, umožnit mu účast na objasnění příčin a okol-

ností vzniku pracovního úrazu a seznámit ho s výsledky tohoto objasnění.
NV č. 201/2010 Sb. § 4
Zaměstnavatel ohlásí pracovní úraz
bez zbytečného odkladu
b) odborové organizaci a zástupci
pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci
Z výše uvedeného vyplývá, že zástupci odborové organizace nemají právo
přímo žádat Policii ČR o informaci
o průběhu šetření, ale mohou vyžadovat tyto informace od zaměstnavatele
v rámci spolupráce při objasňování příčin a okolností vzniku pracovního úrazu.
K další části dotazu, jak se bránit, když Policie
ČR viníka označí, zbývá pouze jediné řešení, a to
soudní cestou.
Zdeněk Švehla, SIBP
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