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Zpráva
z jednání VIII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR
V pražském hotelu Olšanka se ve dnech 1. a 2. 2. 2019 uskutečnil VIII. sjezd
Odborového svazu Stavba ČR. Na sjezd bylo pozváno 59 delegátů, kteří zastupovali
197 základních a 11 místních organizací. Z nich se první den sjezdu zúčastnilo 50
delegátů, což je cca 85 %.
Sjezdu se jako hosté zúčastnili představitelé našeho politického a veřejného života,
zástupci státních orgánů a institucí spolupracujících s odborovým svazem, zahraniční
hosté zastupující mezinárodní organizaci EFBWW, dále pak představitelé
zahraničních odborů z IG BAU z Německa, GBH z Rakouska, Budowlani z Polska,
IOZ ze Slovenska a předsedové odborových svazů sdružených v ČMKOS.
Ve slavnostní úvodní části vystoupili: předseda ČMKOS Josef Středula, prezident
Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Jiří Nouza, ředitel odboru stavebnictví a
stavebních hmot z Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Serafín, generální tajemník
EFBWW (Evropské federace stavbařů a dřevařů) Sam Hägglund a předsedkyně
Integrovaného odborového zväzu JUDr. Marta Brodzianska. Dále krátce vystoupili s
pozdravem zahraniční hosté: předseda odborového svazu Budowlani Zbigniew
Janowski, zástupce IG BAU Fritz Heil a zástupce GBH Othmar Danninger. Závěrem
delegáty pozdravil i bývalý místopředseda OS Stavba ČR Chrudoš Bělohrad. Hosté a
delegáti ocenili nezastupitelnou roli odborů v demokratické občanské společnosti,
významný podíl Odborového svazu Stavba ČR a ČMKOS na rozvíjení sociálního
dialogu a obhajobě zákonných práv zaměstnanců.
V pracovní části prvního dne jednání byla na programu zpráva o činnosti OS od VII.
sjezdu OS Stavba ČR, ve které je hodnoceno plnění programu odborového svazu za
uplynulé období. Dále byla projednána a schválena zpráva o hospodaření OS Stavba
ČR od VII. sjezdu a zpráva Revizní komise OS Stavba ČR. Delegáti také schválili
novelizované Stanovy OS a Program OS Stavba ČR na období od VIII. do IX. sjezdu
OS.
Závěrem prvního jednacího dne proběhly volby předsedy a místopředsedy OS Stavba
ČR a ustavující schůze nově zvoleného Sněmu OS a Revizní komise OS Stavba ČR.
Do funkce předsedy OS byl zvolen 94 % hlasů Ing. Pavel Zítko, místopředsedou OS
byl zvolen 76 % hlasů Stanislav Augustin.
Na ustavujícím zasedání Sněmu bylo zvoleno 11členné Předsednictvo OS. Na
ustavujícím zasedání Revizní komise byl zvolen předsedou Ing. Pavel Němejc.
Druhý den byly projednány a schváleny 2 rezoluce sjezdu OS - ke kolektivnímu
vyjednávání a k pracovnímu právu.
V závěru sjezdu ocenil zvolený předseda OS Ing. Pavel Zítko schválené závěry
jednání, které by měly významně přispět k dalšímu pozitivnímu působení OS Stavba
ČR, zejména v oblasti sociálního dialogu, rozvoje demokracie v ČR, spoluvytváření
občanské společnosti v ČR a nezbytné soudržnosti odborových svazů.

V Praze dne 2. 2. 2019
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REZOLUCE
KE KOLEKTIVNÍMU VYJEDNÁVÁNÍ

My, delegáti VIII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR, považujeme kolektivní
vyjednávání za jednu z nejdůležitějších oblastí činnosti OS Stavba ČR. V odvětví
stavebnictví je již od roku 1991 pravidelně sjednávána kolektivní smlouva vyššího
stupně (KSVS), která má zásadní vliv na úroveň pracovněprávních a sociálních
standardů v celém odvětví. KSVS je smluvní dokument zásadního významu a svým
charakterem představuje nezpochybnitelný pramen pracovního práva v podmínkách
odvětví stavebnictví. Odvětvová kolektivní smlouva, včetně uzavřených dodatků, je
vždy rozšiřována podle platné právní úpravy na většinu zaměstnavatelů působících
ve stavebnictví a tím přispívá k zajištění přiměřené stabilní úrovně pracovněprávních
a sociálních nároků naprosté většiny zaměstnanců ve stavebnictví.
Odborový svaz Stavba ČR má proto výrazný zájem, aby docházelo i nadále
k rozšiřování závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně a jejích dodatků na ostatní
zaměstnavatele působící ve stavebnictví a tím byla zajišťována solidní úroveň
standardů v oblasti sociální a pracovněprávní. To mimo jiné přispívá k omezení
mzdového a sociálního dumpingu a tím k udržení sociálního smíru v odvětví.
Rozšiřování závaznosti KSVS nabývá stále většího významu, a to jak v období krize,
tak v období, kdy se stavebnictví nachází v dobré kondici, neboť se stále objevují
tendence některých zaměstnavatelů o úspory nákladů, a to na úkor práv a nároků
zaměstnanců.
Význam uzavření a rozšiřování kolektivní smlouvy vyššího stupně je dán také
s ohledem na podnikové kolektivní smlouvy, ve kterých lze sjednat pouze příznivější
nároky zaměstnanců, než stanoví KSVS.
Vyzýváme proto naše sociální partnery na úrovni odvětvové i podnikové k dalšímu
rozvoji sociálního dialogu, ke spravedlivému rozdělování zisku zaměstnavatelů
řádným odměňováním zaměstnanců za vykonanou práci a k všestrannému zlepšování
pracovních podmínek, zejména s důrazem na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Vyzýváme účastníky sociálního dialogu k pozitivnímu přístupu v rámci
pracovněprávních vztahů a v oblasti sociální a k uzavírání kvalitních kolektivních
smluv na podnikové úrovni, které budou přispívat k zajištění dobrých
pracovněprávních standardů a srovnatelných podmínek pro všechny zaměstnance
v odvětví.

V Praze dne 2. února 2019
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REZOLUCE
K PRACOVNÍMU PRÁVU

My, delegáti VIII. sjezdu Odborového svazu Stavba ČR, požadujeme zachování stávající
samostatné právní úpravy pracovněprávních vztahů v zákoníku práce, protože je tím zajištěna
zaměstnancům potřebná míra jejich ochrany přímo ze zákona. Požadujeme další prosazování a
zachování konceptu flexicurity založeného na vyváženém propojení nezbytné míry flexibility
v oblasti pracovněprávních vztahů a současně odpovídající ochrany zaměstnanců. Odmítáme i
nadále existující tendence oslabit pracovněprávní ochranu zaměstnanců, projevující se různými
formami návrhů na změny v oblasti pracovněprávní legislativy pod evidentně účelovou záminkou
údajné potřeby větší flexibility pracovního trhu v rámci procesu postupující globalizace. Je
nezbytné zabránit všemi reálnými prostředky rozvíjení jakýchkoliv forem prekarizace práce,
zejména nelegálnímu zaměstnávání, obcházení platné právní úpravy tzv. švarcsystémem,
pracovními poměry na dobu určitou v rozporu s právní úpravou v zákoníku práce, ze strany
zaměstnavatelů neodůvodněnému vnucovanému uzavírání dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr apod. Z hlediska trhu práce je neprozíravá a nebezpečná snaha o dovoz
pracovní síly ze zemí mimo EU. Již nyní to má dopad na kvalitu odborné práce, porušování
norem bezpečnosti práce a nárůst kriminality obecně. V budoucnu to povede k závažnému
znejistění pracovního trhu v neprospěch zaměstnanců – občanů ČR.
Zejména odmítáme neoliberální pojetí pracovního trhu včetně neoliberální pracovněprávní
legislativy, jakož i různé nestandardní novodobé formy tzv. otrocké práce, jejímž základním
projevem je zejména nízká mzda, práce na zavolanou, snížení standardů bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Tendence snižování úrovně pracovněprávních standardů se projevuje i
v některých státech EU, a to bez ohledu na konkrétní porovnání některých rozhodujících
ukazatelů (výše minimální mzdy, průměrné mzdy, délka pracovní doby, stanovený důchodový
věk atd.). Občan jako zaměstnanec má totiž právo na důstojné pracovní podmínky, které
umožňují kromě jiného optimální nastavení vztahu pracovního a osobního - rodinného života.
Požadujeme vytváření a zachování dobrých pracovních podmínek, které jsou současně jedním
ze základních předpokladů výkonu kvalitní práce, a také uplatňujeme zcela normální a jasně
formulovaný požadavek, tj. obdržet za kvalitní práci adekvátní odměnu.
Odborový svaz Stavba ČR bude i nadále činit všechno pro další rozvoj odvětví stavebnictví, které
se znovu stává jedním z dynamicky se rozvíjejících odvětví národního hospodářství. Je třeba
udržet zaměstnanost, stabilizovat pracovněprávní vztahy a celkovou sociální politiku
u zaměstnavatelů. Jsme i nadále přesvědčeni, že slušní zaměstnanci a slušní zaměstnavatelé se
spolu vždy dohodnou. Rozumná spolupráce obou sociálních partnerů, konstruktivní politika vlády
v oblasti sociálního dialogu, vzájemné respektování se je základem pracovněprávních vztahů
demokratického státu a je předpokladem pro zachování sociálního smíru.
Vyzýváme proto naše sociální partnery, kteří realizují pracovněprávní vztahy a ovlivňují úroveň
sociálního dialogu, k zachování dosažené úrovně pracovněprávních standardů a k odmítnutí
všech otevřených i skrytých forem sociálního dumpingu a tím oslabování státu, který má být
státem sociálním.
V Praze dne 2. února 2019
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STANOVY
ODBOROVÉHO SVAZU STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY
Obsah

I.
II.
III.
IV.
V.

Základní ustanovení
Členství v odborovém svazu
Struktura, principy organizační výstavby a činnosti a orgány odborového svazu
Majetek, zásady hospodaření odborového svazu, kontrola, sankce
Ustanovení společná a závěrečná

I. Základní ustanovení
Článek 1

Název, sídlo, základní charakteristika
a) Odborový svaz má název Odborový svaz Stavba České republiky (dále v textu
jen OS). Jako zkratky se používá OS Stavba ČR.
b) Sídlem OS je Praha.
c)

OS je odborovou organizací s právní osobností působící na celém území České
republiky.

d) OS je svéprávnou právnickou osobou a vystupuje v právních vztazích svým
jménem. Má své orgány a člení se na organizační jednotky, kterými jsou základní
a místní organizace (ZO, MO, dále jen „organizační jednotky“). Postavení orgánů,
organizační členění a svéprávnost organizačních jednotek je určena Stanovami
OS.
e) Statutárním a výkonným orgánem OS je Předsednictvo OS.
f)

Předseda OS je nejvyšším voleným funkcionářem a představitelem OS. Jedná
jménem statutárního orgánu OS ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti ho
zastupuje místopředseda OS. Předseda a místopředseda jsou v pracovním
poměru k OS.

g) Předseda a místopředseda OS se ze své činnosti zodpovídají Sněmu OS.
h) Předseda OS činí jménem statutárního orgánu OS pracovněprávní jednání
v rámci OS.
i)

Bližší úprava a vymezení pravomocí jsou stanoveny vnitřním předpisem OS.

j)

Evidenční záležitosti ve věci vzniku, změny a zániku organizačních jednotek OS
ve vztahu k příslušnému orgánu státní správy zajišťuje OS.
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Článek 2

Cíle činnosti, poslání, základní úkoly
OS
a) je otevřená, nevýdělečná, samostatná, dobrovolná odborová organizace
sdružující své členy zejména z oboru stavební výroby, výroby stavebních hmot,
těžby stavebních surovin a všech činností s nimi souvisejících za účelem ochrany
jejich hospodářských a sociálních zájmů,
b) jako hlavní činnost prosazuje a obhajuje oprávněné požadavky svých členů, jejich
zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální zájmy a nároky, základní lidská
a občanská práva. Za tím účelem zejména kolektivně vyjednává s cílem uzavřít
kolektivní smlouvy, prosazuje do pracovního, zaměstnaneckého a sociálního
zákonodárství návrhy směřující k naplňování zájmů členů, vykonává kontrolu nad
stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů,
poskytuje konzultace a poradenství svým členům a za stanovených podmínek jim
poskytuje obhajobu v pracovněprávních, příp. dalších sporech. Vyvíjí činnost pro
své členy a za stanovených podmínek pro jejich rodinné příslušníky zejména
v oblastech kultury, školství, výchovy, vzdělávání a propagace, zdravotní, sociální
a humanitární, ekologie, tělovýchovy, sportu a rekreace, výchovy a ochrany dětí
a mládeže.
V rámci hlavní činnosti mohou OS a jeho organizační jednotky zejména:
- poskytovat půjčky a dary právnickým a fyzickým osobám a přijímat půjčky
a dary od těchto osob,
- nakupovat a prodávat cenné papíry a vklady (z prostředků hlavní činnosti),
- poskytovat příspěvky,
- nakupovat a prodávat majetek, který slouží k zajištění hlavní činnosti,
- zřizovat bankovní a termínované účty,
- přijímat dotace ze státního rozpočtu,
- zřizovat fondy a poskytovat z nich příspěvky,
- přijímat delimitovaný majetek.
c) zasazuje se o výstavbu právního státu, podporuje sociálně tržní hospodářství,
odmítá jakoukoli diskriminaci a nesnášenlivost z důvodů rasových, náboženských,
politických, národnostních, podle sociálního postavení nebo pohlaví,
d) je nezávislý na státních a územních orgánech, politických stranách a hnutích,
spolcích, církvích a organizacích zaměstnavatelů,
e) je nezávislý a samostatný organizačně, finančně a materiálně. Svoji činnost
zabezpečuje hospodařením s majetkem, činností svých členů, orgánů, funkcionářů
a zaměstnanců, případně třetích osob. K zajištění své činnosti může podnikat a
zakládat nebo spoluzakládat podnikatelské subjekty, nadace a neziskové
organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
V rámci hospodářské činnosti mohou OS a jeho organizační jednotky zejména:
-

pronajímat majetek,

-

nakupovat a prodávat majetek,

-

přijímat úroky z prodlení,

~ - 11 - ~

-

zřizovat bankovní a termínované účty,

-

přijímat penále,

-

nakupovat a prodávat cenné papíry (z prostředků hospodářské činnosti).

Bližší úprava je stanovena vnitřním předpisem OS.
f) v zájmu jednoty odborového hnutí a v zájmu svých členů se sdružuje nebo
spolupracuje s jinými odborovými svazy v České republice i v zahraničí.

II. Členství v OS
Článek 3
Členství v OS je individuální a dobrovolné. Členem OS (dále člen) může být každá
fyzická osoba starší 15 let bez ohledu na národnost, státní a politickou příslušnost,
náboženské vyznání, rasu a pohlaví. Členství v OS se uskutečňuje především
prostřednictvím ZO/MO OS. Členové, kteří nemohou nebo nechtějí být organizováni
v základních nebo místních organizacích OS, se mohou stát individuálními členy.
Bližší podmínky individuálního členství stanoví Zásady individuálního členství,
schválené Předsednictvem OS.
Členství v OS vzniká:
a) dnem evidence písemné přihlášky po jejím projednání výborem ZO, MO (kde není
ustaven výbor, evidencí předsedou ZO, MO) v případě, že není shledán důvod
bránící evidenci. Dokladem o členství a evidenci je členský průkaz nebo
jednorázové potvrzení – viz čl. 5 Stanov OS. V případě odmítnutí evidence
přihlášky má zájemce o členství právo odvolání k nejvyššímu orgánu ZO, MO,
b) dnem evidence nově zřízené ZO, MO na příslušném pracovišti OS pro jejich členy
v případě, že toto pracoviště OS neshledá důvod bránící evidenci. Dokladem
o evidenci je evidenční list, který obdrží ZO, MO od příslušného pracoviště OS.
V případě odmítnutí evidence má ZO, MO právo odvolání k Předsednictvu OS.
Článek 4
a) Členství se započítává ode dne evidence.
Do doby členství se započítává:
*

doba členství v jiných odborových organizacích,

*

doba členství v ROH,

*

doba základní, náhradní vojenské a civilní služby, konané v průběhu členství.

b) Člen může z vážných důvodů požádat příslušný odborový orgán o přerušení
členství. Po tuto dobu nemá práva a neplní povinnosti člena. Doba přerušení se do
doby členství nezapočítává.
c) Odchodem do důchodu členství nezaniká.
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Článek 5
Dokladem o členství v OS je členský průkaz, který je majetkem OS, nebo jednorázové
potvrzení o členství vydané na žádost člena příslušnou ZO, MO s připojením razítka a
podpisu předsedy. Při jednání o odborových záležitostech je člen povinen předložit
členský průkaz nebo jednorázové potvrzení. Při skončení členství je povinen členský
průkaz vrátit.
Článek 6
Členství zaniká:
a) vystoupením, písemně oznámeným příslušné ZO, MO,
b) vyloučením, písemně oznámeným členovi,
c) u podnikatele přijetím zaměstnance,
d) úmrtím člena,
e) zánikem OS
f) zánikem ZO/MO, pokud člen u ní evidovaný nevstoupí do jiné ZO/MO OS nebo se
nestane individuálním členem, a to nejpozději do tří měsíců od rozhodnutí členské
schůze (konference) ZO/MO o svém zániku.
Článek 7
Všichni členové mají stejná práva a povinnosti. Člen má zejména tato práva:
a) účastnit se schůzí své ZO, MO,
b) volit a být volen do všech orgánů OS,
c) svobodně vyjadřovat své názory na schůzích ZO, MO a odborových orgánů, jichž
je členem, a podávat návrhy a požadovat ochranu před postihem za kritiku,
d) být informován o činnosti OS, orgánů OS a organizačních jednotek,
e) klást orgánům OS a jeho organizačních jednotek otázky, předkládat jim návrhy
a doporučení, obracet se na ně s připomínkami a stížnostmi, zúčastnit se jejich
projednávání,
f) zúčastnit se jednání všech orgánů OS a jeho organizačních jednotek, pokud se
rozhoduje o jeho osobě,
g) požadovat na orgánech organizační jednotky a orgánech OS obhajobu a ochranu
svých práv a zájmů vyplývajících z pracovního poměru, členství a funkce v OS,
zejména poskytnutím bezplatné právní pomoci za stanovených podmínek,
h) žádat finanční podporu k překlenutí tíživé sociální situace,
i) využívat s rodinnými příslušníky za stanovených podmínek rekreační, kulturní,
sportovní a jiná obdobná odborová zařízení a další výhody, jednání a akce, které
pro své členy zajišťují orgány OS a jeho organizačních jednotek,
j) odvolat se proti vyloučení z OS k Předsednictvu OS (odvolání má odkladný
účinek),
k) požadovat v opodstatněných případech, týkajících se jeho osoby, o nahlédnutí do
všech svazových písemností.
Článek 8
Člen má zejména tyto povinnosti:
a) dodržovat Stanovy a vnitřní předpisy OS a podílet se na plnění usnesení orgánů
OS a organizační jednotky,
b) platit měsíčně stanovené členské příspěvky,
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c) účastnit se činnosti ve své ZO, MO a v orgánech OS a jeho organizačních
jednotek, jichž je členem,
d) řádně vykonávat svěřenou funkci a z této činnosti se zodpovídat členům
a orgánům OS, jichž je členem,
e) pečovat o odborový majetek, který mu byl svěřen.

III. Struktura, principy organizační výstavby a činnosti a orgány OS
Článek 9
Rozhodujícím článkem OS je člen.
Článek 10
a) Orgány OS a jeho organizačních jednotek jsou orgány podle Stanov OS, vzešlé z
demokraticky provedených voleb podle příslušného volebního řádu. Výkon funkce
v orgánu je nezastupitelný. Statutárním orgánem OS a jeho organizačních
jednotek je kolektivní orgán zřízený podle Stanov OS, pokud tyto neurčují jinak.
Členem statutárního orgánu mohou být členové starší 18 let.
b) Jménem statutárního orgánu jedná předseda (místopředseda). Právní jednání
mohou jménem statutárního orgánu činit též další osoby, pokud je to vzhledem
k jejich úkolům v orgánu obvyklé nebo pokud je tím orgán pověří (pověřené
osoby).
c) Je-li k určitému právnímu jednání třeba písemná forma a vyžaduje-li právní
předpis dva podpisy, jsou zapotřebí k platnosti tohoto právního jednání podpisy
předsedy (místopředsedy) a dalšího člena statutárního orgánu.
Článek 11
Orgány OS a jeho organizačních jednotek vypracovávají a schvalují „Jednací řád“,
"Organizační řád" a „Volební řád“, které vymezují práva a povinnosti jednotlivých
orgánů a funkcionářů v souladu se Stanovami OS.
Článek 12
Orgány OS a jeho organizačních jednotek jsou usnášeníschopné za přítomnosti
nadpolovičního počtu členů nebo delegátů, neurčí-li Stanovy nebo vnitřní předpis OS
jinak. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasoval nadpoloviční počet přítomných,
neurčí-li Stanovy nebo vnitřní předpis OS jinak. Menšina má právo, aby její stanovisko
bylo zaprotokolováno, případně zveřejněno.

Orgány OS
Článek 13
Orgány OS a jeho organizačních jednotek jsou oprávněny a povinny v rámci své
pravomoci projednávat a řešit podněty, které jim byly doručeny členy a jinými orgány
OS.
Článek 14
Každý orgán je povinen pozvat ke svému jednání člena či zástupce orgánu, jestliže se
jedná o jeho osobě nebo o činnosti orgánu.
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Článek 15
Usnesení vyšších orgánů OS jsou závazná pro nižší orgány OS a orgány
organizačních jednotek a členy.
Článek 16
Každý orgán je povinen seznámit se svými usneseními a s jejich věcným
zdůvodněním orgány a členy, jichž se usnesení týká. Tito mají právo požadovat
podrobnější vysvětlení a vyjadřovat se k nim.
Článek 17
Členství v orgánu končí:
a) ustavujícím zasedáním nově zvoleného orgánu OS nebo zvolením nového orgánu
organizační jednotky OS
b) zánikem členství,
c) odstoupením člena z funkce,
d) odvoláním člena z funkce,
e) zánikem OS.
Odvolat člena orgánu z funkce může jen nadpoloviční počet volitelů podle platného
volebního řádu, není-li ve Stanovách OS nebo volebním řádu určeno jinak.
Článek 18
Každý orgán může po předchozím vzájemném projednání písemně delegovat část
své kompetence na nižší nebo vyšší orgány.

a)

b)
c)

d)

e)

f)

Článek 19
Právnickou osobou s právní osobností je Odborový svaz Stavba ČR jako celek,
který ji získal v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění, dnem následujícím poté, kdy byl příslušnému orgánu státní správy doručen
návrh na jeho evidenci.
OS zaniká, rozhodne-li o tom sjezd OS nejméně dvěma třetinami hlasů všech
zvolených delegátů.
Organizačními jednotkami OS jsou základní a místní organizace OS (ZO, MO),
které vzniknou sdružením nejméně tří občanů a evidencí na příslušném pracovišti
OS získají svéprávnost ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tyto
organizační jednotky jsou odborovými organizacemi podle občanského zákoníku.
Organizační jednotka zaniká, rozhodne-li o tom členská schůze (konference)
nejméně dvěma třetinami hlasů všech svých členů nebo delegátů, nebo zaniká
jako organizační jednotka OS, je-li jí ukončena činnost příslušným orgánem OS.
Organizační jednotka zaniká výmazem dnem rozhodnutí P-OS, další vyplývá
z obecně závazné právní úpravy.
Všem ZO, MO, a jiným odborovým orgánům, existujícím ke dni přijetí těchto
Stanov OS, které získaly svéprávnost podle předcházejících Stanov OS, zůstává
tato svéprávnost zachována.
Orgány OS podle Stanov OS jsou: Sjezd OS, Sněm OS, Předsednictvo OS,
Revizní komise OS, Regionální konference.
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g) Orgány organizačních jednotek OS jsou: členská schůze ZO, MO, příp. konference
ZO, MO, výbor ZO, MO (příp. předseda ZO, MO), revizní komise ZO, MO (příp.
revizor ZO, MO).
Článek 20
Členové se sdružují a evidují v ZO, MO, nebo u OS. Každý člen je především
evidován v jedné ZO nebo MO, v případě individuálního členství přímo u OS.
ZO, MO sjednocuje skupinové a profesní zájmy a obhajuje práva svých členů,
zejména jejich zaměstnanecké, mzdové, pracovní, sociální zájmy a nároky.
Povinností ZO, MO je zejména:
a) dodržování Stanov a vnitřních předpisů OS,
b) odvádění stanoveného podílu ze stanovených členských příspěvků OS,
c) plnění usnesení členské schůze (konference) ZO, MO a usnesení orgánů OS
a ZO, MO,
d) předložit na vyzvání předsedy OS nebo jím zmocněného člena nebo
zaměstnance OS zápisy z jednání svých orgánů,
e) zaslat evidenci členů do centrální evidence členů OS nejpozději do jednoho
měsíce od vzniku ZO/MO,
f) zaslat změny v evidenci členů do centrální evidence členů OS nejpozději do
jednoho měsíce ode dne, kdy změna nastala.
Článek 21
Nejvyšším orgánem ZO, MO je členská schůze. V ZO, MO s velkým počtem členů
nebo při velkém územním rozptýlení může funkci členské schůze plnit konference
volených delegátů.
Článek 22
Členská schůze (konference) ZO, MO zejména:
a) určuje program svého jednání,
b) schvaluje organizační, jednací a volební řád ZO, MO,
c) volí a odvolává orgány ZO, MO, stanoví jim úkoly, kontroluje a hodnotí jejich
činnost,
d) schvaluje svůj rozpočet, jeho čerpání a zásady hospodaření,
e) rozhoduje o vyloučení člena z OS,
f) rozhoduje o vnitřní organizační výstavbě, zániku, sloučení a rozdělení ZO, MO,
g) rozhoduje o vypořádání majetku podle Stanov a vnitřních předpisů OS a určuje
orgán pověřený likvidací.
Článek 23
a) Členská schůze (konference) se koná podle potřeby ZO, MO, nejméně však
jedenkrát do roka. Členskou schůzi (konferenci) svolává výbor nebo předseda
(tam kde není ustaven výbor) ZO, MO. Tito jsou povinni svolat ji nejpozději do 14
dnů, požádá-li o to nejméně polovina členů ZO, MO.
b) Právo zúčastnit se členské schůze (konference) ZO, MO má předseda
a místopředseda OS.
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Článek 24
a) O svolání členské schůze (konference) a jejím programu musí být členové ZO,
MO informováni prokazatelně nejméně sedm dní před jejím konáním.
b) V případě, že se nesejde nadpoloviční počet členů (delegátů) ZO, MO, stačí
k usnášeníschopnosti přítomnost nejméně jedné třetiny všech členů (delegátů).
Nebude-li přítomna ani jedna třetina členů (delegátů), musí se členská schůze
(konference) konat do 15 dnů od data svolání původní členské schůze
(konference).
c) V případě velkého územního rozptýlení ZO se může v nezbytných případech,
které vyžadují neodkladné projednání, konat členská schůze (konference) přijetím
usnesení formou „per rollam“ prokazatelně elektronicky či písemně. Na nejbližší
členské schůzi (konferenci) musí být usnesení přijaté tímto způsobem zapsáno do
řádného usnesení.
d) O zániku ZO, MO, o vystoupení z OS a zcizení nebo vypořádání majetku
rozhoduje členská schůze (konference) nejméně dvěma třetinami hlasů všech
svých členů (delegátů).
Článek 25
Pro průběžné zabezpečení úkolů ZO, MO volí členská schůze (konference) výbor ZO,
MO na dobu pěti let.
V ZO, MO s menším počtem členů než 20 volí zpravidla jen předsedu, který má stejné
dále uvedené postavení a pravomoci jako výbor ZO, MO.
Článek 26
a) Výbor ZO, MO je statutárním a výkonným orgánem ZO, MO. Jeho jménem jedná
předseda (místopředseda).
b) Výbor ZO, MO zastupuje ZO, MO navenek, zejména:
 řídí činnost ZO, MO mezi členskými schůzemi (konferencemi),
 svolává členskou schůzi (konferenci), o jejím konání vyrozumí prokazatelně
předsedu OS,
 je odborovým orgánem ve smyslu ZP,
 samostatně hospodaří s majetkem v souladu se Stanovami OS.
 na žádost člena rozhoduje o přerušení jeho členství.
Článek 27
a) Členská schůze (konference) volí a odvolává revizní komisi ZO, MO. V ZO, MO
s menším počtem členů než 20 volí revizora, který má stejné postavení
a pravomoci jako revizní komise.
b) Funkce člena revizní komise je neslučitelná s funkcí člena výboru ZO, MO.
Funkce revizora je neslučitelná s funkcí předsedy ZO, MO.
c) Revizní komise ZO, MO nebo revizor zejména:
 kontroluje činnost a hospodaření dle zásad hospodaření ZO, MO, Stanov
a vnitřních norem OS a schváleného rozpočtu,
 předkládá členské schůzi (konferenci) stanoviska k rozpočtu a výsledku
hospodaření ZO, MO,
 volí ze svého středu předsedu,
 předseda revizní komise (popř. jiný delegovaný člen revizní komise) nebo
revizor má právo se zúčastnit jednání výboru ZO, MO s hlasem poradním.
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Článek 28
a) Působí-li zejména u jednoho zaměstnavatele více ZO, mohou tyto rozhodnout
o založení koordinačního odborového orgánu, jeho struktuře a kompetencích
v souladu se Stanovami OS.
b) Tento koordinační odborový orgán není právnickou osobou a má jen pravomoc
delegovanou základními organizacemi, uvedenou ve Statutu koordinačního
odborového orgánu.
Článek 29
Dobrovolným sdružením mohou ZO, MO vytvářet sekce z jednoho oboru, na základě
profesně shodného zaměření. Sekce se evidují při Předsednictvu OS.
Článek 30
Sjezd OS
Nejvyšším orgánem OS je sjezd OS (dále Sjezd). Koná se jednou za pět let. Sjezd
musí být svolán dříve, požádají-li o to orgány zastupující alespoň polovinu členů OS či
rozhodne-li o svolání mimořádného Sjezdu Sněm OS. V těchto případech musí být
Sjezd svolán nejdéle do tří měsíců. Přípravu Sjezdu zabezpečuje Sněm OS. Datum
konání Sjezdu a návrh jeho programu se vyhlašuje nejméně měsíc předem.
Článek 31
Delegáti Sjezdu se volí podle Volebního řádu OS. Delegáty Sjezdu se stávají ze své
funkce předseda, místopředseda OS a předseda Revizní komise OS.
Článek 32
Sjezd OS
a) schvaluje Program OS a určuje hlavní úkoly OS,
b) schvaluje Stanovy OS, jejich změny a doplňky, pokud není určeno Stanovami OS
jinak, volí předsedu a místopředsedu OS,
c) rozhoduje o sloučení s jiným odborovým svazem, rozdělení na více samostatných
svazů a o zániku OS, a to nejméně dvěma třetinami hlasů všech delegátů,
d) rozhoduje o začlenění a vystoupení OS do nebo z organizačního seskupení
odborových svazů, a to nejméně dvěma třetinami hlasů všech delegátů,
e) projednává další otázky, o kterých rozhodne, že budou zařazeny do programu
sjezdu.
Článek 33
Sněm OS
Sněm OS (dále Sněm) je nejvyšším orgánem OS mezi sjezdy. V období mezi sjezdy
řídí a organizuje činnost OS. Jeho funkční období je pětileté. Sněm tvoří členové
volení Regionálními konferencemi, předseda a místopředseda OS, kteří jsou voleni
Sjezdem OS.
Článek 34
Sněm
a) rozhoduje o svolání Sjezdu, určuje způsob voleb delegátů Sjezdu a klíč pro jejich
počet a zodpovídá se ze své činnosti Sjezdu OS,
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b) může mezi sjezdy schvalovat změnu nebo doplnění Stanov OS
- v případě změny obecně závazných právních předpisů v souladu s touto
změnou,
- v článcích 2b, 2e, 7g, 11, 12, 13, 19a, c, g, 23, 24a, b, 28, 29, 39a. Ke
schválení je zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin všech členů Sněmu,
c) schvaluje Organizační řád, Finanční řád, Volební řád,
d) může mezi sjezdy odvolat předsedu a místopředsedu OS pro hrubé porušení
Stanov OS nebo pro jednání, kterým vážně poškodí zájmy OS. Rozhodnutí je
platné, jestliže pro odvolání hlasovaly nejméně dvě třetiny všech členů Sněmu,
e) volí a odvolává členy Předsednictva OS,
f) projednává a schvaluje zprávu o činnosti Předsednictva OS,
g) schvaluje rozpočet OS včetně příspěvků na činnost sdružení, jichž je členem,
a schvaluje účetní závěrku za příslušný kalendářní rok,
h) v případě, že se stávající předseda nebo místopředseda OS vzdá funkce nebo
bude odvolán z funkce, zvolí Sněm nejpozději do tří měsíců nového předsedu
nebo místopředsedu OS,
i) rozhoduje o vyhlášení stávky OS, k rozhodnutí je zapotřebí souhlas nejméně
dvou třetin všech členů Sněmu,
j) projednává zprávu Revizní komise OS,
k) ustavuje dle svých potřeb stálé nebo dočasné komise,
l) schvaluje počet zaměstnanců OS, statuty fondů OS, mzdu předsedy
a místopředsedy OS,
m) rozhoduje o odvolání ZO, MO, KOO proti rozhodnutí Předsednictva OS
o uplatnění sankce,
n) rozhoduje o mimořádném výběru členských příspěvků.
Článek 35
Sněm se schází nejméně dvakrát do roka. Předsednictvo OS je povinno svolat Sněm,
požádá-li o jeho svolání nejméně polovina členů OS, a to do 1 měsíce.
Článek 36
Sněm rozhoduje o hospodaření s majetkem OS podle Stanov a vnitřních předpisů OS
a obecně závazných právních předpisů.
Článek 37
Předsednictvo OS
Předsednictvo OS (dále Předsednictvo) je statutárním a výkonným orgánem OS. Tvoří
jej členové zvolení Sněmem a předseda a místopředseda OS. Jeho funkční období je
pětileté.
Ve své působnosti zejména:
a) organizuje, řídí a koordinuje činnost OS mezi zasedáními Sněmu a přitom se řídí
jeho usneseními,
b) je představitelem OS v mezinárodních odborových sdruženích, jichž je OS
členem, a organizuje styk s orgány odborových svazů v zahraničí,
c) zastupuje OS při jednání se státními a územními orgány, s jinými podnikatelskými,
odborovými organizacemi, spolky a jejich svazy a s ostatními osobami,
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d) koordinuje činnost orgánů OS, poskytuje jim metodickou pomoc, organizuje
výměnu zkušeností a vzdělávání funkcionářů,
e) eviduje sekce OS a posuzuje rozporné stanovisko sekcí OS, po projednání všech
okolností přijímá v těchto případech konečné rozhodnutí,
f) rozhoduje o vydávání svazového periodika a ustavuje redakční radu svazového
periodika,
g) svolává zasedání Sněmu nejméně dvakrát ročně, svolává Regionální konference
nejméně jedenkrát ročně a navrhuje program jejich jednání v souladu s plánem
práce OS,
h) zodpovídá se ze své činnosti Sněmu,
i) rozhoduje o odvolání člena proti sankcím vůči němu uplatněným,
j) Předsednictvo svolává předseda OS podle plánu práce schváleného Sněmem
a dle potřeby,
k) volí a odvolává člena zastupujícího OS v orgánech, jichž je členem,
l) ustavuje stálé nebo dočasné komise,
m) rozhoduje o hospodaření s movitým majetkem do výše stanovené Finančním
řádem OS,
n) projednává žádosti organizačních jednotek OS týkající se nemovitého majetku
a schvaluje prodej nemovitostí organizačních jednotek,
o) rozhoduje o výmazu organizační jednotky a svéprávného koordinačního
odborového orgánu (KOO) z evidence OS,
p) rozhoduje o žádostech ZO, MO OS o udělení výjimky - dlouhodobé uvolnění na
celou pracovní dobu pro výkon funkce předsedy výboru ZO, MO OS,
q) schvaluje rozpočtové provizorium,
r) rozhoduje mezi Sněmy OS o způsobu financování rozpočtem nekrytých činností,
s) určuje svého zástupce do valné hromady obchodních společností, ve kterých má
OS majetkovou účast,
t) schvaluje Zásady hospodaření OS a závazné prováděcí směrnice k Finančnímu
řádu OS a Zásadám hospodaření OS,
u) schvaluje roční Plán výchovy a vzdělávání funkcionářů a zaměstnanců OS,
v) schvaluje Řád právní pomoci OS a Zásady individuálního členství OS,
w) rozhoduje o vyloučení individuálního člena OS.
Článek 38
Revizní komise OS
Revizní komise OS (dále Revizní komise) je nezávislým revizním orgánem.
a) Dohlíží na dodržování Stanov a vnitřních předpisů OS, plnění programu OS ve
všech odborových orgánech i organizačních jednotkách OS a předkládá o tom
zprávy Sněmu. Tvoří ji členové volení Regionálními konferencemi. Její funkční
období je pětileté.
b) Ve své činnosti zejména:
ba) provádí kontrolu činnosti všech orgánů OS a ZO, MO včetně jejich
hospodaření, nakládání s majetkem, odvodu stanoveného podílu členských
příspěvků apod.,
bb) předkládá stanovisko k rozpočtu a účetní závěrce hospodaření OS,
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bc)

posuzuje rozhodnutí Sněmu, Předsednictva z hlediska hospodaření
a dodržování Stanov a vnitřních předpisů OS,
bd) má právo svolat mimořádné jednání Sněmu,
be) volí ze svého středu předsedu a místopředsedu,
bf) předseda (nebo jiný delegovaný člen) Revizní komise se účastní jednání
Sněmu a Předsednictva s hlasem poradním,
bg) zodpovídá se Sjezdu, kterému předkládá zprávu o revizi hospodaření a o své činnosti.
c) Členové Revizní komise nemohou být členy Sněmu a Předsednictva.
Článek 39
Regionální konference
a) V rámci OS Stavba ČR působí dvě Regionální konference - Region I, Region
II. Podrobnější úpravu obsahuje Organizační řád OS.
b) Regionální konference daného regionu tvoří předsedové výborů všech
základních a místních organizací a předsedové všech základních a místních
organizací OS Stavba ČR, spadajících do příslušného regionu, nebo jimi
písemně zmocnění členové jejich základních a místních organizací.
c) Regionální konference zejména:
1. Podle Volebního řádu OS Stavba ČR volí členy Sněmu OS, členy Revizní komise
OS.
2. Navrhují zástupce OS do regionálních struktur ČMKOS, kandidáty na
předsedu a místopředsedu OS, kandidáty do Předsednictva OS.
3. V případě neplnění základních povinností spojených s výkonem funkce
odvolávají členy Sněmu OS, členy revizní komise a podávají návrh na
odvolání zástupců OS v Regionálních radách odborových svazů sdružených
v ČMKOS (dále jen RROS) a členů Předsednictva OS.
4. Projednávají
zprávy
o
činnosti
OS,
přednesené
předsedou
a místopředsedou OS, plnění Programu OS, usnesení a rezolucí sjezdu
OS, zprávy o činnosti RROS a ostatních regionálních struktur.
5. Berou na vědomí předávané informace o změně legislativy ČR a vnitřních
předpisů OS.

IV. Majetek, zásady hospodaření OS, kontrola, sankce
Článek 40
a) OS, ZO, MO a KOO se svéprávností samostatně hospodaří s majetkem ve svém
vlastnictví, majetkem svěřeným, majetkem najatým a majetkem, ke kterému mají
právo hospodaření nebo užívací. Majetkem je souhrn nemovitého, movitého
a finančního majetku včetně práv a závazků. OS, ZO, MO a KOO jsou povinny
řádně se svým majetkem hospodařit a používat jej a výnosy z něj získané
k uspokojování potřeb členů a zabezpečení činnosti.
b) Nemovitý majetek nelze prodávat, převádět, darovat, vkládat do obchodních
společností, nadací apod. (dále zcizovat) bez předchozího souhlasu členské
schůze (konference) příslušné ZO, MO, bez souhlasu KOO a následně souhlasu
Předsednictva OS. Souhlas Předsednictva OS se nevyžaduje, pokud byl nemovitý
majetek pořízen výhradně z vlastních prostředků po roce 1989.
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c) ZO, MO, KOO poskytnou OS pro evidenci nemovitého majetku kopie veškeré
dostupné dokumentace, související s jejich nemovitostmi.
d) V případě, že na pořízení majetku ZO, MO, KOO byly poskytnuty půjčky nebo
dotace z odborových prostředků (např. z dřívějších fondů ROH), je podmínkou pro
udělení souhlasu Předsednictva OS se zcizením majetku písemné uznání závazku
o povinnosti vrácení těchto půjček nebo dotací na účet OS.
e) ZO, MO, KOO mohou svým jménem nabývat práv a povinností v rozsahu daném
těmito Stanovami OS a zavazovat se do výše svého majetku. Mají samostatnou
majetkovou odpovědnost.
f) Za závazky ZO, MO, KOO neodpovídá OS ani jiná organizační jednotka OS.
Organizační jednotky neodpovídají za závazky OS.
g) V případě přechodu práv a povinností, např. při sloučení, rozdělení, ukončení
činnosti ZO, MO, KOO, musí být provedeno majetkové vypořádání. Převody práv a
povinností a majetku ZO, MO, KOO se provádějí podle vnitřních předpisů OS.
Právní účinky uvedených způsobů nastanou až po provedení výmazu jejich
evidence příslušným pracovištěm OS.
h) OS a jeho organizační jednotky dodržují při hospodaření obecně závazné právní
předpisy, Stanovy a vnitřní předpisy OS.
i) Svoji činnost zabezpečuje OS, ZO, MO hospodařením se svým majetkem
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, činností svých členů, orgánů,
funkcionářů a zaměstnanců, případně třetích osob. K zajištění své činnosti mohou
podnikat a zakládat nebo spoluzakládat podnikatelské subjekty, nadace
a neziskové organizace v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Bližší
úprava je stanovena vnitřními předpisy OS.
j) K financování činnosti a ke správě majetku OS a jeho organizačních jednotek
slouží tyto zdroje:
1) členské příspěvky,
2) ostatní příjmy (zejména úroky a jiné výnosy z vkladů a cenných papírů, příjmy z
kapitálového majetku, movitého a nemovitého majetku, dary, příjmy z podnikání
apod.),
3) Sněm může mezi sjezdy rozhodnout o výběru mimořádných členských
příspěvků, k tomuto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin
všech členů Sněmu.
k) Členské příspěvky:
1) ZO a MO jsou pověřeny měsíčním výběrem stanovených členských příspěvků
od členů u nich zaevidovaných, nejméně měsíčně ve výši:
 1 % z čistého měsíčního příjmu, dávek placené mateřské dovolené
a náhrady mzdy,
 20 Kč od členů, kteří nemají příjem z výdělečné činnosti - nepracující
důchodci, nezaměstnaní pobírající i nepobírající podporu v nezaměstnanosti,
studenti. Členové na rodičovské dovolené a členové pobírající nemocenské
dávky členské příspěvky neplatí,
 320 Kč od členů, kteří mají příjem jako osoby samostatně výdělečně činné,
 Měsíční členský příspěvek individuálního člena činí 250 Kč (včetně
měsíčního příspěvku do Podpůrného fondu OS) a je v plné výši příjmem OS.
2) Z celkové částky členských příspěvků vybraných organizační jednotkou za
příslušný kalendářní měsíc si ponechá ZO, MO 75 % této částky a 25 %
odvede na příslušný účet OS, a to nejpozději do konce měsíce, ve kterém byl

~ - 22 - ~

proveden výběr členských příspěvků. Výjimku z termínu pro výběr a odeslání
členských příspěvků na základě žádosti ZO, MO schvaluje Předsednictvo OS.
3) ZO, MO může po schválení členské schůze (konference) stanovit navýšení
členských příspěvků svých členů nad rámec výše členského příspěvku
uvedené v písm. k/ bod 1/ tohoto článku. Z výše finančních prostředků
získaných tímto navýšením se odvod vůči OS neposkytuje a nakládání s ním
je pouze v kompetenci příslušné ZO, MO.
4) Za čistý měsíční příjem se pro tyto účely považuje měsíční hrubá mzda
zaměstnance, snížená o odvedenou měsíční zálohu na daň z příjmů ze
závislé činnosti a o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
l) Sněm s prostředky hospodaří dle schváleného rozpočtu, „Finančního řádu“, „Zásad
hospodaření“ OS a obecně závazných právních předpisů.
m) Sněm může rozhodnout o vytvoření účelových fondů, k tomuto rozhodnutí je
zapotřebí souhlasu nejméně dvou třetin všech členů Sněmu. Tvorba a použití
těchto fondů se řídí jejich statutem schváleným Sněmem.
Článek 41
Sankce
Za porušení Stanov a vnitřních předpisů OS, usnesení orgánů OS nebo zájmů OS
může Předsednictvo OS pozastavit:
a) výkon funkce člena příslušné ZO, MO ve vyšších orgánech OS – Sněmu OS,
Předsednictvu OS a Revizní komisi OS,
b) poskytování některých služeb ZO, MO, KOO ze strany OS, případně může ZO,
MO, KOO ukončit činnost. Při ukončení činnosti je ZO, MO, KOO vymazána z
evidence OS.
Článek 42
Sankce vůči členovi
Za porušení Stanov a vnitřních předpisů OS, usnesení orgánů ZO, MO a OS a zájmů
OS členem může výbor ZO, MO omezit jeho práva (např. právní pomoc, využívání
rekreačních zařízení, poskytnutí půjčky apod.) na určitou dobu, případně člena
vyloučit. Člen bude vyloučen, pokud neplatí své členské příspěvky po dobu tří měsíců.
Proti omezení práv a vyloučení se může člen odvolat do 15 dnů od doručení
oznámení o vyloučení nebo omezení práv k Předsednictvu, jehož rozhodnutí je
konečné. Odvolání má odkladný účinek.
Článek 43
Kontrola
Předseda OS nebo jím pověřený člen nebo zaměstnanec OS mohou provést kontrolu
činnosti a hospodaření ZO, MO, KOO (tím není dotčeno právo kontroly Revizní komisí
ZO, MO, OS). Zjistí-li podezření z porušení Stanov nebo vnitřních předpisů OS nebo
zájmů OS, jsou povinni to oznámit Předsednictvu. To může svolat schůzi (konferenci)
příslušné ZO nebo MO k projednání a odstranění zjištěných nedostatků.
Nedaří-li se z rozhodnutí členské schůze (konference) zjištěné nedostatky odstranit,
nebo nepodaří-li se členskou schůzi (konferenci) svolat, může Předsednictvo uplatnit
některou ze sankcí vůči této ZO nebo MO podle Stanov OS.
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Výbor ZO, MO (předseda, kde není výbor) se může proti tomuto rozhodnutí
Předsednictva odvolat ke Sněmu. Odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí
Sněmu je konečné.
V. Ustanovení společná a závěrečná
Článek 44
Právo podávat závazný výklad Stanov a vnitřních předpisů OS má Sněm.
Článek 45
Obsah Stanov a vnitřních předpisů OS je právně závazný pro všechny členy,
organizační jednotky a orgány OS a jeho organizačních jednotek.
Článek 46
Všechny vnitřní předpisy OS a jeho organizačních jednotek musí být v souladu
s těmito Stanovami OS.
Článek 47
Dnem účinnosti těchto Stanov OS se ruší Stanovy OS, které byly schváleny sjezdem
OS dne 6. 2. 2015 a zveřejněny ve Sborníku dokumentů OS 2015.
Článek 48
Stanovy OS byly schváleny sjezdem OS dne 1. 2. 2019 a tímto dnem nabývají
platnosti a účinnosti.
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Program OS Stavba ČR
od VIII. do IX. sjezdu OS Stavba ČR

Odborový svaz Stavba ČR (OS) je jedním z nezávislých odborových svazů
sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Ve své
činnosti vychází z principů demokracie, svobody a solidarity, stejně jako evropské a
světové odbory.
Program OS navazuje na Program ČMKOS na léta 2018 – 2022 přijatý jejím
VIII. sjezdem. Zůstává otevřeným dokumentem, který lze průběžně doplňovat a
upravovat podle aktuálních potřeb ve vazbě na politickou, sociální a ekonomickou
situaci v odvětví stavebnictví a v České republice.
Stěžejním společným cílem ČMKOS a všech svazů v ní sdružených je obhájit
co nejdůstojnější pracovní podmínky svých členů a všech zaměstnanců, zejména
v období konkurenčních tlaků globalizující se ekonomiky a procesu liberalizace
ekonomického i právního prostředí v ČR. OS proto bude obhajovat práva a zájmy
svých členů a všech zaměstnanců v odvětví stavebnictví a v dalších příbuzných
odvětvích. Bude prosazovat, aby se sociální dialog stal běžnou praxí a nedílnou
součástí zaměstnavatelsko-zaměstnaneckých vztahů v odvětví a aby docházelo
k soustavnému zvyšování reálných příjmů zaměstnanců pracujících v odvětví
stavebnictví. Současně bude usilovat o získání nových členů, zejména mladých
stavbařů, aby byla zajištěna kontinuita odborů s dalšími generacemi.
OS Stavba ČR jako legitimní zástupce zaměstnanců v odvětví stavebnictví
a příbuzných oborech bude svojí činností, založenou na sociálním dialogu, plnit své
poslání zejména v následujících činnostech:
I.
Sociální dialog, pracovněprávní vztahy
Sociální dialog je základním prostředkem k prosazování zájmů zaměstnanců, a
to jak vůči zaměstnavatelům, tak vůči vládě a orgánům státní správy a samosprávy.
OS proto bude:
 odmítat veškeré pokusy o další demontáž sociálního státu a prohlubování
sociální nerovnosti,
 usilovat o skutečné fungování bipartitního sociálního dialogu a o zvýšení
vymahatelnosti a vynutitelnosti práva ve prospěch zaměstnanců,
 podporovat prohloubení kontroly nad dodržováním pracovněprávní legislativy,
včetně kolektivních smluv a usilovat o zachování kontrolních pravomocí
odborových orgánů v této oblasti,
 usilovat o udržení standardů pracovněprávní ochrany zaměstnanců,
 usilovat o udržení úrovně v oblasti sociálního zabezpečení zaměstnanců,
 důsledně vystupovat proti diskriminaci odborových funkcionářů hájících zájmy
členů a zaměstnanců,
 prohlubovat znalosti členů zejména v oblasti pracovněprávní legislativy včetně
problematiky právního postavení odborových organizací.
OS bude svým přičiněním a spoluprací s příslušnými orgány a institucemi
podporovat a prosazovat zejména:
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veškerá opatření směřující k ekonomickému růstu odvětví s cílem udržení a
následně zvyšování zaměstnanosti a růstu reálných příjmů zaměstnanců,
tvorbu
podmínek
pro
naplňování
širokých
sociálních
programů
v zaměstnavatelských subjektech,
větší rozsah a objem sociálních fondů, kvalitnější pracovní prostředí, slušné
pracovněprávní vztahy zaměstnavatelů a zaměstnanců,
spravedlivý podíl zaměstnanců na vytvořených hodnotách společnosti a na
hospodářských výsledcích firem,
přibližování úrovně mezd úrovni existující v rámci EU.
II.
Kolektivní vyjednávání

Kolektivní vyjednávání na odvětvové a podnikové úrovni je nejvýznamnější
formou zajištění sociálních, mzdových a pracovních podmínek zaměstnanců, zejména
při postupující liberalizaci pracovního práva. OS proto bude
 obhajovat odborová práva, zejména právo kolektivně vyjednávat a uzavírat
kolektivní smlouvy za všechny zaměstnance, a důrazně vystupovat proti
jakýmkoliv snahám toto právo omezovat,
 usilovat o takovou úroveň kolektivních smluv vyššího stupně i podnikových
kolektivních smluv, která zaručí zaměstnancům zajištění jejich oprávněných
požadavků,
 vynakládat maximální úsilí směrem k plošnému rozšiřování závaznosti
kolektivních smluv vyššího stupně v odvětví a příbuzných oborech,
 usilovat o trvalé zvyšování reálné mzdy.
III.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Působení odborů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je
významnou prevencí a ochranou života a zdraví zaměstnanců. Tato oblast je jednou
z nejdůležitějších činností svazu, proto OS bude

přispívat k prohlubování znalostí členů a funkcionářů základních a
místních organizací OS v oblasti BOZP formou školení a osvětovou činností,

prosazovat prostřednictvím vlastní kontrolní činnosti omezení zdraví
škodlivých pracovních procesů a rizikových prací,

důsledně usilovat v rámci své působnosti o to, aby zaměstnavatelé
vytvářeli svým zaměstnancům bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí,

účastí na akcích státních kontrolních orgánů, šetřením smrtelných
a závažných pracovních úrazů, šetřením stížností a metodickou pomocí
a poradenskou činností hájit zájmy svých členů a ostatních zaměstnanců
a současně zvyšovat jejich právní vědomí v oblasti BOZP.
IV.
Zaměstnanost, příprava na povolání
Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanost je klíčovým bodem sociální politiky,
bude OS podporovat:


obnovu odborné pracovní síly v odvětví, zejména řešení stávajících problémů
učňovského školství,
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dostupnost celoživotního vzdělávání a případných rekvalifikací pro
zaměstnance,
ochranu před jakoukoliv přímou i nepřímou diskriminací v práci, zabezpečení
spravedlivých a rovných ekonomických a sociálních podmínek zaměstnanců,
opatření k odstranění či omezení nelegálního zaměstnávání cizích státních
příslušníků i českých občanů, mj. i spoluprací s kontrolními orgány.
V.
Vzdělávání, výchova, propagace, členská základna, sport

K naplnění programových cílů a k propagaci výsledků své činnosti, která je ve
prospěch nejen odborářů, ale všech zaměstnanců v odvětví stavebnictví, OS bude
 organizovat školení funkcionářů svazu na všech úrovních jak k otázkám
vnitroodborové práce, tak k nové pracovněprávní a související legislativě,
 poskytovat potřebné informace svým funkcionářům a členům prostřednictvím
vlastních periodik,
 vyhledávat nástroje a opatření k zastavení poklesu členské základny,
 usilovat o získání nových členů, zejména o zvýšení organizovanosti tam, kde již
základní odborové organizace existují, a pomáhat při zakládání nových ZO
(MO),
 podílet se na podpoře nejrůznějších zájmových aktivit svých členů a ostatních
zaměstnanců,
 propagovat vlastní činnost všemi dosažitelnými způsoby.
VI.
Mezinárodní činnost
V oblasti mezinárodní činnosti, kde stěžejními úkoly odborů je zachování
evropského sociálního modelu a rozvoj mezinárodní odborové solidarity, bude OS
 aktivně působit ve strukturách světové (BWI) a evropské (EFBWW) odborové
federace pracovníků ve stavebnictví a dřevozpracujícím průmyslu,
 přispívat k podpoře mezinárodní solidarity a dodržování odborových a lidských
práv na celém světě,
 prohlubovat dlouhodobé přátelské vztahy se sousedními odborovými svazy,
navazovat styky s dalšími demokratickými odborovými svazy s obdobnou
profesní základnou, s cílem konkrétního přínosu z výměny zkušeností pro
členskou základnu OS,
 koordinovat činnost členů svých základních organizací v evropských
podnikových radách, podporovat sociální dialog v rámci Evropy,
 prosazovat při jednáních se svými zahraničními partnery zabezpečení stejných
pracovních a důstojných životních podmínek českých zaměstnanců pracujících
v zahraničí,
 usilovat o využití nabídky strukturálních fondů Evropské unie ke zkvalitnění
profesní přípravy funkcionářů základních a místních organizací svazu.

Program OS nabyl platnosti a účinnosti schválením VIII. sjezdem OS dne 1. 2. 2019
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Seznam členů Sněmu OS Stavba ČR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Zítko Pavel Ing.
Augustin Stanislav
Barchánková Vendula Ing.
Brzobohatý Petr
Červený Josef
Dvořák Radek
Eret Josef
Gruncl Vladimír
Hnilička Karel
Hynek Milan
Kocourek Jiří
Kočí Oldřich
Matějovič Libor Bc.
Mikošková Marie
Půta Petr Ing.
Srna Josef
Strnad Milan
Šafránek Jiří
Šinágl Petr
Tomášek Pavel
Vašíček Radovan
Vojtíšek Josef
Votava Petr
Zych Jaromír

předseda OS
místopředseda OS
ZO Skanska
ZO Českomoravský cement, a.s.
ZO Lafarge Cement
ZO Průmstav
ZO LB Minerals, VJ Plzeňsko
ZO SŠ Liberec
ZO LB Minerals, a.s.
ZO Saint Gobain Častolovice
ZO SMP CZ
ZO Skanska DS
ZO SOU Kladno
ZO Rockwool Bohumín
ZO Metrostav
ZO BAK Trutnov
ZO P – D REFRACTORIES CZ, a.s., Velké Opatovice
ZO RAKO 3 Lasselsberger
ZO Českomoravský štěrk, provozovna Tovačov
ZO LB Minerals, s.r.o. Borovany
ZO Cement Hranice
ZO Schiedel a.s., závod Zliv
ZO Cemex Prachovice
ZO MO č. 1 Ostrava
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ADRESÁŘ ČLENŮ REVIZNÍ KOMISE
OS STAVBA ČR

Jméno:

ZO OS:

Telefon, email:

Ing. Pavel
NĚMEJC

SMP CZ, a.s.
Praha

602 655 405
nemejc@smp.cz

Stanislava
TICHÁ

Silike s.r.o.
KERAMIKA Děčín

412 501 139
603 271 003
ticha.stanislava@seznam.cz

Ing. Denisa
SEIDLOVÁ

ZŠ Teplice

417 537 800
728 416 943
denisa.seidlova@centrum.cz

Lenka
ROZSÍVALOVÁ

SKANSKA DS, Olomouc

582 366 466
603 718 443
lenka.rozsivalova@skanska.cz

LB MINERALS Horní Bříza

378 072 571
724 211 927
Libor.Hauzner@cz.lasselsberger.com
Libor.Hauzner@seznam.cz

Libor
HAUZNER
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ADRESÁŘ ČLENŮ PŘEDSEDNICTVA
OS STAVBA ČR
Jméno:

ZO OS:

Telefon, email:

Ing. Pavel
ZÍTKO

OS Stavba ČR
Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3

731 421 457
zitko.pavel@cmkos.cz
zitko.pavel@osstavba.cz

Stanislav
AUGUSTIN

OS Stavba ČR
Nám. W. Churchilla 2
130 00 Praha 3

731 421 467
augustin.stanislav@cmkos.cz
augustin.stanislav@osstavba.cz

Libuše
ČERNÁ

EUROVIA CS a.s.
Ústí nad Labem

475 656 226
731 601 379
libuse.cerna@eurovia.cz

Milan
FIŠER

Skanska DS Olomouc

582 366 466
737 256 894
milan.fiser@skanska.cz

Petr
JANOUŠEK

HOCHTIEF CZ a.s.
České Budějovice

387 729 177
602 646 515
petr.janousek@hochtief.cz

Tomáš
KREJČÍ

CEMBRIT CZ a.s.
Beroun

722 644 447
Tommi.krejci@centrum.cz

Jiří
KŘÍŽ

LASSELSBERGER a.s.
Plzeň

378 021 286
602 452 312
jiri.kriz@cz.lasselsberger.com

Ing. Petr
PŮTA

METROSTAV
Praha

606 634 487
petr.puta@metrostav.cz

Milan
STRNAD

P-D Refractories CZ a.s.
Velké Opatovice

516 493 232
777 881 135
mi.strnad@seznam.cz

Petr
VOTAVA

CEMEX
Prachovice

469 810 357
605 763 562
petr.votava@cemex.com

Jaromír
ZYCH

MO OS č. 1
Ostrava - Polanka

724 247 771
jaromír.zych@seznam.cz
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ADRESÁŘ
ZAMĚSTNANCŮ OS STAVBA ČR
JMÉNO, FUNKCE

ADRESA PRACOVIŠTĚ, E-MAIL

TELEFON

ZÍTKO Pavel, Ing.
předseda OS

OS Stavba ČR,
Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
zitko.pavel@cmkos.cz
zitko.pavel@osstavba.cz

731 421 457

AUGUSTIN Stanislav
místopředseda OS

OS Stavba ČR,
Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
augustin.stanislav@cmkos.cz
augustin.stanislav@osstavba.cz

731 421 467

PÝCHOVÁ Iveta, Bc.
asistentka předsedy a
místopředsedy OS

OS Stavba ČR,
Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
pychova.iveta@cmkos.cz

234 462 192
731 421 459

DLOUHÝ Lubomír, JUDr.
svazový právník

OS Stavba ČR,
Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
dlouhy.lubomir@cmkos.cz

234 462 447
731 421 474

ŠVEHLA Zdeněk
svazový inspektor bezpečnosti
práce

Lipnická 390
335 61 Spálené Poříčí
svehla.zdenek@osstavba.cz

731 421 454

EISENHAMMEROVÁ Vlasta
daně, účetní, pokladní

OS Stavba ČR,
Nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3
eisenhammerova.vlasta@cmkos.cz

234 462 805
731 421 469

MALEČKOVÁ Hana
správce PC sítě

mob.: 603 817 001
maleckova.hana@cmkos.cz

MACH Pavel
Trewis

mob.: 603 210 840
pavel.mach@machsoftware.cz

NEPRODEJNÉ
URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU OS STAVBA ČR
SBORNÍK DOKUMENTŮ – vydává Odborový svaz Stavba ČR, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3, tel. 234 462 192.
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