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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.
V rámci platformy Stavebnictví II. se již podařilo naplnit všechny úkoly, které byly pro projekt vytýčené. Uskutečnilo se již
všech 32 tematických setkání, jejichž úroveň a obsah byly všemi zúčastněnými hodnoceny velmi kladně. Tematická setkání se
konala v rámci celkem 3 klíčových aktivit (KA). Konkrétně v KA 04 bylo uskutečněno celkem 7 tematických setkání na
témata „Vliv nerovnoměrně rozvržené pracovní doby na zdraví“, „Vliv pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou
zátěž“ a „Používání moderních metod a přístrojů a nářadí řemeslníky, ulehčení práce“. V KA 05 se uskutečnilo rovněž
7 tematických setkání, a to na témata „Polytechnická výchova“, „Tovaryšské zkoušky“, „Stres“, „Syndrom vyhoření“
a „Psychická zátěž“. Nejobsáhlejší byla KA 06, v rámci které proběhlo celkem 18 tematických setkání, a to na témata
„Mistrovské zkoušky“, „EET pro živnostníky“, „Dokladová část a kontroly provozuschopnosti PBZ“, „Pravidla dobré praxe“,
„Spolupráce zaměstnavatelů a zaměstnanců v BOZP“, „Stavební zákon“, „Legislativní opatření vlády v době pandemie a jejich
vliv na řemeslníky“ a „Situace řemeslníků v souvislosti s nemocí Covid-19“. V rámci této KA 06 bylo nejlépe vidět, jak se
měnily priority s postupem času, kdy se do pozadí dostalo původně velmi frekventované téma EET, a naopak se intenzivně
řešilo téma COVID-19, které vyplynulo až v souvislosti s pandemií a v počátku projektu vůbec nabylo známé.
Po uskutečnění tematických setkání bylo provedeno celkem 6 informačně diskusních seminářů, v rámci kterých lektoři ve
svých prezentacích shrnuli a rozpracovali témata, která byla prezentována na tematických setkáních.
Po provedení všech výše uvedených aktivit se dne 16. 5. 2022 uskutečnila závěrečná konference platformy Stavebnictví II., na
které byla hojná účast zástupců všech Cechů v platformě zapojených, a která byla všemi hodnocena velmi pozitivně.
Vzhledem k tomu, že činnost Platformy Stavebnictví II. již byla prakticky ukončena, zúčastnili se zástupci první (z celkového
počtu dvou) závěrečné konference KZP, která se konala dne 28. 6. 2022 v budově Vyšehrad Garden na Pankráci. Kromě
Stavebnictví II se této konference zúčastnili kromě prezidenta KZPS Jana Wiesnera, vedoucího tajemníka KZPS Dr. Jana
Zikeše a zástupce partnera projektu ČMKOS Ing. Michaela Tauše také zástupci některých platforem, konkrétně Podpůrného
modulu, Těžebního průmyslu, Zemědělství a Polygrafického průmyslu. Za každou z uvedených platforem vždy vystoupil jeden
zástupce, který provedl shrnutí projektu v rámci své platformy. Za naši platformu Stavebnictví II. seznámil přítomné se svou
prezentací Zdeněk Švehla.
V současné době ještě probíhá dotazníková akce, kdy bude řada respondentů ze všech platforem do projektu zapojených
oslovena a požádána o online vyplnění jednoduchého dotazníku. Bude se jednat cca. o 80 respondentů v každé platformě.
Vzhledem k tomu, že se platforma Stavebnictví II. nezúčastní dalšího navazujícího projektu, je dobré provést bilanci
úspěšného působení platformy v předchozích projektech, v rámci kterých se podařilo zrealizovat řadu opatření, která
významně přispěla k lepším pracovním podmínkám zaměstnanců malých stavebních firem, ale zejména OSVČ. Platforma se
zúčastnila celkem 4 projektů. V letech 2010 – 2013 to byl projekt zaměřený na BOZP a partnerem OS Stavba ČR byl v tomto
projektu Svaz drobných, malých a středných zaměstnavatelů ve stavebnictví, v letech 2013 – 2015 jsme se zúčastnili projektu,
zaměřeného na přípravu odvětví na změnu důchodového systému, kdy byl sociálním partnerem našeho OS opět Svaz
drobných, malých a středných zaměstnavatelů ve stavebnictví. Po skončení tohoto projektu následoval další projekt, který
navazoval etapou II na projekt předchozí a probíhal v letech 2016 – 2019, kde byl naším partnerem již Svaz podnikatelů
v oboru technických zařízení ČR. Posledním projektem je v současné době končící projekt, který je popsán výše, a který se
uskutečnil v letech 2019 – 2022.
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