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PŘÍPRAVA KVĚTNOVÉHO SNĚMU
23. března letošního roku proběhlo již 16. jednání Předsednictva OS Stavba ČR v současném
volebním období, přičemž jedním ze stěžejních
bodů bylo posouzení podkladových materiálů
VII. Sněmu OS, který se uskuteční 11. května
2022.
Předseda svazu Ing. Pavel Zítko přivítal přítomné, omluvil nepřítomné a mj. rád konstatoval, že svazové orgány se opět mohou scházet
prezenčně – kéž by to tak vydrželo. Po nezbytných organizačních záležitostech a kontrole
protokolu z předešlého jednání přišly na pořad,
jako ostatně vždycky, aktuální informace formou komentované prezentace. Čili od přehledu akcí a jednání OS, přes postřehy z jednání
tripartity i Rady a Sněmu ČMKOS, problematiku uprchlíků z Ukrajiny a jejich zapojení do
českého pracovního procesu, až po ekonomické
souvislosti. V prezentaci se objevilo i 15 bodů
pro lepší Česko – návrhů ČMKOS pro současnou vládu. A určitě neméně zajímavá byla informace o tom, že ve firmách, kde se kolektivně
vyjednává (a existují tam tedy odborové organizace), mají zaměstnanci vyšší mzdu v průměru
o 6.794 Kč měsíčně, tedy o rozhodně nezanedbatelných 81.528 Kč ročně.
Místopředseda OS Stanislav Augustin doplnil aktuální informace o výhled sportovních
přeborů (o prvních letošních již proběhnuvších
informujeme v samostatném článku) do letošního léta s tím, že naplno by se sportování pod
patronací svazu mělo rozeběhnout od začátku
nového školního roku, tedy od září.
Pak přišly na řadu již v úvodu zmíněné podkladové materiály VII. Sněmu OS Stavba ČR – od
organizačního zajištění a návrhu programu přes
zprávu o činnosti P-OS, Dodatek č. 3 KSVS,
zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za loňský rok, až po účetní závěrku a rozhodnutí o svolání IX. svazového sjezdu.
Vyhodnocení Řádu právní pomoci za rok 2021
včetně poskytování právního poradenství Regionálními poradenskými centry ČMKOS
okomentoval místopředseda svazu včetně upozornění na některé konkrétní případy a jejich
zdárné vyřešení.
K vyhodnocení spolupráce se Sdružením nájemníků ČR byl přizván jeho předseda Ing.
Milan Taraba, v jehož vystoupení zazněla mj.
informace i o pomoci společenstvím vlastníků,
nově pak také ukrajinským uprchlíkům při zajišťování jejich ubytování a bydlení.
Předseda Komise kolektivního vyjednávání
Petr Janoušek okomentoval vzájemná složitá
jednání se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, jejichž výsledkem je podpis Dodatku č. 3
KSVS. Předseda Revizní komise OS Ing. Pavel Němejc se věnoval postupu při schvalování

zmíněného dodatku a rovněž logickému zdůvodnění nerozpočtovaných nákladů. Předseda
svazu v této souvislosti nevyloučil možnost
dalšího kola podnikového kolektivního vyjednávání ve firmách v polovině roku v závislosti
na vývoji inflace a ukrajinské krize.
Finanční a majetkový blok se týkal zejména
stavu svazového majetku, jednání finanční a
majetkové komise a potřebných úprav v rozložení portfolia volných finančních prostředků.
Schválena byla také účetní závěrka za loňský

rok. V bodě „různé“ pak byl projednán a odsouhlasen výmaz některých neaktivních základních
organizací podle svazových Stanov, a rovněž
finanční dar na sbírku „SOS Ukrajina“ v souladu s postupem Evropské federace stavařů a dřevařů (EFBWW) a Světové organizace stavařů
(BWI).
Tím byl program jednání P-OS vyčerpán, předseda svazu poděkoval všem za aktivní účast a
popřál zejména pevné zdraví a nezbytný životní
optimismus v současné nelehké době.
(RV)

Sjezd ČMKOS

(archiv OS)

ODBORÁŘSKÝ SJEZD
Ve dnech 29. a 30. dubna proběhl v Hotelu Olšanka v Praze VIII. sjezd největší odborové
centrály - Českomoravské konfederace odborových svazů. Ve volbách vedení obhájili své
dosavadní funkce na další čtyři roky předseda ČMKOS Josef Středula a místopředsedové
Radka Sokolová a Vít Samek.
(red)

DODATEK Č. 3 KSVS JE PLATNÝ A ÚČINNÝ

Podpis Dodatku č. 3 KSVS

(archiv OS)

V pondělí 4. dubna 2022 byl podepsán Dodatek č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně. Nabyl účinnosti 1. 4. 2022, předmětem je
změna článku 33 písm. a) KSVS, kdy dochází
k navýšení minimálních mzdových tarifů v
hodinové mzdě průměrně o 6 % a v měsíční
mzdě průměrně o 5,5 %. Současně smluvní
strany podepsaly návrh na rozšíření závaznosti tohoto dodatku. Kolektivní smlouva
vyššího stupně byla uzavřena v dubnu 2019 a
je platná do roku 2024.
Podepsané znění tohoto dodatku naleznete na
našich webových stránkách www.osstavba.cz
Bc. Iveta Pýchová

DEVADESÁTILETÝ ODBORÁŘ
také několik odborářských zájezdů, nejlepší
Pan Bedřich Kotrba se narodil v Čáslavi
21. 3. 1932, má dvě dcery, v cementárně
byl s manželkou na Ukrajinu.
(CEMEX) začal pracovat 1. ledna 1975 jako
Já teda tu cementárnu mám pořád rád. Když
technik investiční výstavby - bylo to v obse ještě dělaly dny otevřených dveří, tak jsem
dobí, kdy byla velká potřeba zaměstnanců,
tam chodil s pravnoučaty. A co nových věcí
protože se zahajovala výstavba nové cemenje tam, a jak pěkně je to udělané, a to životní
tárny. To mj. znamenalo odlesnit stráně koprostředí jak se tam zlepšilo. Shodou okollem a připravit potřebný prostor. V té době
ností zrovna když jsem šel do penze, tak jsme
už něco bylo hotové, tzv. předstihové stavby
jeli na první brigádu do Rokytnice, když to
– zdravotní středisko s obvodním lékařem,
opustila sovětská posádka. A my jsme chozubařem a dojíždějícími specialisty. Ale také
dili po tom jejich ohromném prostoru, tam
sauna a sál pro shromažďování zaměstnanto bylo tak zdevastované, tak uválcované od
ců. „V rámci předstihové výstavby vznikla
těch tanků, v loužích nafta… Říkali jsme si,
tři sídliště – v Třemošnici, v Prachovicích
a v Heřmanově Městci. Paneláky v Prachota příroda se tady z toho nevzpamatuje. No
vicích byly po dobu výstavby uvolněny pro
ale přijeli jsme tam příští rok – a už by to tam
dodavatelské firmy. Odlesňovali lesní dělnínikdo nerozpoznal, co se tam dělo. Byl jsem
ci, kteří tam odmítali pracovat, protože jim
na odborářské rekreaci v Železné Rudě a byli
to tupilo řetězové pily, jak byl ten cement
jsme pochopitelně na Špičáku, odtamtud se
zažraný v kůrách stromů, a když ten strom
sledovala státní hranice a bylo tam všechno
padnul, tak se z toho hrozně prášilo. Zemní
vymetené. Taky jsem si říkal, tady se to už
práce byly také složité, je tam všechno ve
taky nevzpamatuje. Pak jsme tam přijeli už
skále. A do toho ohromné množství energepo revoluci s manželkou a ta příroda si to tam
tických kanálů pro vodu, elektřinu a kanalivšechno bere zpátky, a to je tak krásné. To by
zaci. Když jsem nastupoval, ředitel mi řekl
člověk nevěřil, co příroda dokáže, když má
– vyber si, kde bys chtěl byt. Dovedete si to
podmínky…
představit? Já mu říkám – nepotřebuju byt,
(archiv OS)
já jdu do svého. Protože jsem byl na vojně Bedřich Kotrba
Velín nové cementárny - to je kapitola sama
v Pardubicích, tam jsem se seznámil s bupro sebe, ten měl od všech dodavatelů obdoucí manželkou, ta byla z Heřmanova Městce.
zvláštní péči, protože první počítač tam byl Sifunkcionářem. „Naplno jsem v odborech začal
Po vojně šla za mnou do Litvínova, ale pak jí
emens a zácvik operátorů byl v Německu. Zapracovat až tady v cementárně, protože ty starší
zemřeli rodiče a zůstal po nich barák, tak jsme
městnance fabrika měla, protože mohla nabízet
lidi už to moc nebavilo, mladé to ještě nebavilo,
se tam přestěhovali“, říká pan Kotrba.
byty, a kádry si vychovávala sama.
a
my
jsme
byli
taková
generace
mezi
tím.
Měl
Po vyučení v chemičce a absolvování základV roce 1992 jsem odešel do starobního důchodu.
jsem
několik
období
na
starost
sociální
a
zdraní vojenské služby v Praze a v Pardubicích se
A co bych vzkázal dnešním mladým odborávotní
odbor
v
závodním
výboru,
teď
už
jsem
odbory nezabýval, při doplňkovém studiu na
řům? Aby si tu jejich základní organizaci udržoakorát v klubu důchodců. S výborem naší záPedagogickém institutu vzhledem k práci s mlávali, pěstovali a pečovali o ni, protože to je jedna
kladní organizace máme výbornou spolupráci deží v chemičce (tehdejší Stalinovy závody Litz mála organizací, která se o lidi skutečně stará.“
pomáhali jsme řadu let s potřebnými pracemi ve
vínov) už ano. Od 1. září 1947 byl odborářem,
srubovém táboře v Rokytnici. Absolvoval jsem
(TK, RV)
ze začátku řadovým členem, teprve později i

ŠKOLENÍ SVAZOVÝCH
FUNKCIONÁŘŮ
V první polovině dubna proběhlo dvoudenní prezenční školení
funkcionářů základních a místních organizací našeho svazu, a to
pro Region I v Praze a Region II v Luhačovicích. Náplň školení
byla pro oba regiony totožná – pracovněprávní legislativa a praxe
(Mgr. Tomáš Palla, právník ČMKOS), odborové organizace (Stanislav Augustin, místopředseda OS), hospodaření ZO a MO (Ing.
Kateřina Zítková, ekonomka OS), bezpečnost a ochrana zdraví
při práci (Zdeněk Švehla, SIBP) a kolektivní vyjednávání (Ing.
Pavel Zítko, předseda svazu).
Účastníci školení obdrželi velmi potřebnou brožurku s organizačními informacemi a prostorem pro poznámky (zpracovala Bc. Iveta Pýchová, asistentka předsedy a místopředsedy OS), ocenili vysokou úroveň školení i jeho celkové zabezpečení. Všichni lektoři
samozřejmě kromě svých přednášek také odpovídali na nejrůznější
dotazy.
Lze si jen přát, aby všechna další školení mohla probíhat, stejně
jako po dvouleté „distanční formě“ to letošní, už jenom prezenčně
. (red)
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Školení Region I

(archiv OS)

Školení Region II

(archiv OS)

DOTAZY A ODPOVĚDI BOZP
Dotaz
Pracovnělékařská prohlídka mi stanovila, že nejsem způsobilý konat
danou práci u zaměstnavatele - jak
se proti zprávě o ní bránit? Musí být
v této zprávě i poučení o případném
odvolání? Jestliže toto poučení zpráva
neobsahuje, je daný dokument neplatný? Jak jsem placen v době, kdy mně
zaměstnavatel nechce nebo nemůže přidělovat
práci z obavy poškození mého zdraví?
Legislativa + komentář SIBP:
V každé žádosti o provedení pracovnělékařské
prohlídky musí být uvedeno poučení, co má
posuzovaná osoba udělat v případě, že s posudkem nesouhlasí. Veškeré náležitosti ve vztahu
k přezkoumání lékařského posudku jsou uvedeny
v zákoně č. 373/2011 Sb. V § 46. V § 43 odst. 3.
tohoto zákona je uvedeno, že součástí lékařského posudku musí být poučení o možnosti podat
podle § 46 odst. 1 návrh na jeho přezkoumání
poskytovateli, který posudek vydal, a poučení
o možnosti vzdání se práva na přezkoumání lékařského posudku podle § 46 odst. 1. O případné
neplatnosti zprávy by musel rozhodnout soud.
Text je například tento:
Poučení: Proti tomuto pracovnělékařskému posudku je možno podat podle § 46 odst. 1 zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotnických
službách, návrh na jeho přezkoumání. Má-li posuzovaná osoba nebo osoba, které uplatněním

lékařského posudku vznikají práva
nebo povinnosti, za to, že lékařský
posudek je nesprávný, může do 10
pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání podat návrh
na jeho přezkoumání poskytovateli, který posudek vydal. Návrh na
přezkoumání lékařského posudku
nemá odkladný účinek, jestliže z
jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro
účel, pro nějž byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá, zdravotně způsobilá s podmínkou nebo
pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost.
V době, dokud nebude rozhodnuto o konečném
výsledku pracovnělékařské prohlídky (do doby
rozhodnutí příslušného správního orgánu, který
lékařský posudek přezkoumává), má zaměstnavatel povinnost převést zaměstnance na jinou
práci, která odpovídá jeho zdravotnímu stavu.
Po dobu převedení na jinou práci je zaměstnanec
placen podle skutečně vykonávané práce. V případě kladného vyřešení přezkoumání posudku je
zaměstnanec vrácen na původní pracovní pozici.
V případě platnosti původního posudku má zaměstnavatel možnost (a měl by o to usilovat) zaměstnat zaměstnance na některé pro něj - vzhledem ke zdravotnímu stavu - vhodné pracovní
pozici. V případě, že taková práce u zaměstnavatele není, je to dle ZP § 52 d) nebo § 52 e) důvod
pro výpověď ze strany zaměstnavatele.
V případě, že k výpovědi dochází dle § 52 d)
(nesmí-li zaměstnanec podle lékařského posudku
vydaného poskytovatelem pracovnělékařských

služeb nebo rozhodnutí příslušného správního
orgánu, který lékařský posudek přezkoumává,
dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz,
onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu
ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné
expozice), má zaměstnanec dle § 67 odst. 2)
nárok na odstupné ve výši nejméně 12násobku
průměrného výdělku, případně další náhrady
dle platné legislativy. V případě výpovědi dle
§ 52 e) (pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke
svému zdravotnímu stavu podle lékařského
posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který lékařský posudek
přezkoumává, dlouhodobě zdravotní způsobilost), zaměstnanci nárok na odstupné nevzniká.
Zdeněk Švehla, SIBP

LETNÍ SPORTOVNÍ
HRY STAVBAŘŮ
1. a 2. července 2022 opět proběhnou – po dvouleté pauze
– Letní sportovní hry stavbařů
v areálu SPŠ stavební v Pardubicích – Rybitví. Propozice jsou na
www.osstavba.cz.

(red)

DOVOLENÁ - CHORVATSKO 2022
VZO OS STAVBA ČR Skanska DS připravuje pro členy odborové organizace a
zaměstnance firmy Skanska rekreaci v Chorvatsku. Ubytování je zajištěno v 1
karavanu a ve 3 stanech, které jsou plně vybaveny pro čtyři osoby.

Místo pobytu: ostrov Pag – kemp Straško
Ceny pro rok 2022 jsou stejné pro stan i karavan.
Osmidenní pobyt
Osmidenní pobyt
Osmidenní pobyt

29. 6. – 31. 8. 2022
22. 6. – 29. 6. 31. 8. – 7. 9.
7. 9. – 14. 9.

14 000 Kč
10 000 Kč
7 000 Kč

Ceny jsou platné pro zaměstnance Skanska,
ostatní rekreanti = + 500 Kč
Dopravu a náklady s ní spojené si hradí každý sám!!!
Termíny

22. 6. – 29. 6.
20. 7. – 27. 7.
17. 8. – 24. 8.

29. 6. – 6. 7.
27. 7. – 3. 8.
24. 8. – 31. 8.

Termíny:

15. 6. – 22. 6.

pobyt se cvičením Pilates

6. 7. - 13. 7.
3. 8. – 10. 8.
31. 8. – 7. 9.

13. 7. – 20. 7.
10. 8. – 17. 8.
7. 9. – 14. 9.

Cena zahrnuje: poplatek za parcelu (1 parcela /1 stan nebo karavan), auto, přípojku elektriky, přívod vody.
Objednávky přijímá a bližší informace podá Lenka Rozsívalová
Telefon: 585 106 283
Mobil: 603 718 443
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REKREAČNÍ STŘEDISKA ZO OS STAVBA METROSTAV
dětské táborníky v letních měsících. Součástí je
také tělocvična a sauna. Fotografie a rezervační
kalendář můžete opět nalézt na stránkách základní
odborové organizace www.odborymetrostav.cz,
nebo přímo na www.trnavka.eu.
Dominantou turisticky navštěvované lokality,
kromě soustavy vodních děl na řekách Trnava a
Želivka (která je vyhledávána jako houbařský a
rybářský ráj), je premonstrátský klášter a Trčkův
hrad v obci Želiv. Hrad z 15. století je přístupný
pro návštěvníky, součástí areálu je také Želivský
klášterní pivovar a restaurace. Červená Řečice
byla již od 12. století centrem rozsáhlého panství
patřícího pražským biskupům, později arcibiskupům. Tamní zámek je ovšem z důvodu probíhající rekonstrukce pro sezónu 2022 uzavřen.
Pro dětské turisty je jistě atraktivní akcí Řečická

Rekreační středisko Trnávka
Základní organizace OS Stavba Metrostav vlastní dvě rekreační střediska. Jedno z nich se nachází na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, v Pasekách nad Jizerou. Svojí polohou je ideální pro
milovníky lyžování, ale jarní sezóna již aktuálně
vybízí k pěší turistice či cyklovýletům. Pojďme
si tedy představit danou lokalitu a středisko podrobněji.
Rekreační středisko bylo pořízeno před více než
20 lety od Vojenských staveb, tvoří ho dvě části.
Starší část „Pension Sokol“ má kapacitu zhruba
80 lůžek. Nově zrekonstruovaná druhá část, tzv.
Depandance, neboli „Hotel Sokol“, je přístavba
s kapacitou zhruba 20 lůžek a je v provozu od jara
loňského roku. Fotografie a další informace, včetně rezervačního kalendáře nebo kontaktu na provozovatele, můžete nalézt na stránkách základní
odborové organizace www.odborymetrostav.cz,
nebo přímo na www.pensionsokol.cz.
Ve středu obce se nachází Kostel sv. Václava
(cca 500 m od rekreačního střediska) se vzácným oltářem, a Památník zapadlých vlastenců,
který je umístěn v budově bývalé fary. Expozice
je věnována výrazné osobnosti zdejšího kantora,
písmáka a houslaře Věnceslava Metelky, který
byl duchovní vůdčí osobností obce. Jeho zápisky
se staly podkladem románu „Zapadlí vlastenci“
spisovatele K. V. Raise, kterému je v památníku
také věnována pozornost.
Pro pěší turistiku je lokalita střediska ideální, leží
přímo uprostřed malebné horské krajiny. Otevřený areál směrem k jihu nabízí dechberoucí panoramata po celý rok. Pěšky je to k rozhledně
Štěpánka nad Kořenovem 4,5 km, na Čertovu
horu nad Harrachovem 9 km, k Mumlavským
vodopádům pak 10 km. Z horní stanice sedačkové lanovky je nádherně vidět Ještěd. Z tohoto
místa je to také necelých 16 km k známé osadě
Jizerka (svou vzdáleností spíše již pro cyklisty),
která je jedním z nejchladnějších míst v ČR a
také dílčím kontrolním stanovištěm známé Jizerské padesátky.
Rekreační středisko je ideální pro lyžaře, je situováno přímo na svahu, kde se nachází všechny

(archiv OS)

sjezdovky v areálu Skiareál Paseky.
Před pensionem lze rovnou obout
lyžařské vybavení a dojet přímo
k lanovce, z horní stanice lanovky
lze zase bez problémů sjet na lyžích
zpátky k pensionu. V rámci Skiareálu jsou k dispozici dvě čtyřsedačkové lanovky a dva menší vleky
„poma“ pro menší lyžaře. Milov- Rekreační středisko Sokol
(archiv OS)
níci běžeckého lyžování si mohou
užít dostatek upravených běžecčervencová pouť s tradičními stánky a kolotoči.
kých tratí v okolí Bílé skály.
Druhé rekreační středisko „Trnávka“ leží v Z oblíbených výletů po okolí Trnávky lze zmínit
oblasti Českomoravské vrchoviny mezi obcemi malebné jihočeské město Pelhřimov se známým
Červená Řečice a Želiv v okrese Pelhřimov na muzeem kuriozit, hrad Lipnice ze 14. století, unibřehu vodního díla Trnávka. Je to poměrně ob- kátní svým rozsahem a rozlehlou expozicí, ZOO
sáhlý areál s hlavní budovou o kapacitě 45 lůžek, Jihlava nebo Telč s Městskou památkovou rezer4 chatami po 6 lůžkách (chata č. 2 má kapacitu vací, od roku 1992 zapsanou na seznam světoaž 10 lůžek) a 4 okály s kapacitou 24 lůžek. Dále vého kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
areál obsahuje srubové čtyřlůžkové chatičky pro
Ing. Petr Půta

SILOVÝ ČTYŘBOJ
Na konci protiepidemických opatření v souvislosti
s COVID-19 bylo v Brně díky tamější SŠ polytechnické uspořádáno Mistrovství ČR v silovém čtyřboji
stavebních středních škol. Vzhledem ke složité situaci a s ohledem na ještě platící některá karanténní
opatření se zúčastnila pouze čtyři družstva, za což
patří samozřejmě dík jak žákům, tak jejich vedoucím. Byly k vidění některé velmi mimořádné výkony
v soutěži jednotlivců, ve které se vítězem stal Ondřej
Zelinka ze SOŠ energetické a stavební, OA a SZŠ
Chomutov, v soutěži družstev pak SŠ polytechnická
Brno, Jílová 36g.Všem účastníků se soutěž určitě líbila a fair play se projevila i v „hecování“ a fandění
nejen svým spolužákům, ale každému ze soutěžících.
Snad bude příští rok již bez jakýchkoliv omezení a
všechny sportovní soutěže se budou moci konat v plném rozsahu.
Mgr. Michal Píška
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