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VOLBY DO PS PČR DOPADLY NEJHŮŘ,
JAK JEN DOPADNOUT MOHLY
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
redakční rada Stavebníka mě požádala,
abych se vyjádřil k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
(PS PČR). Co k tomu říct? Jako odboráři jsme
udělali vše, abychom vysvětlili svým členům
a všem zaměstnancům, všem těm, co nemají
vysoké příjmy a majetky (a těch je většina),
jak jsou tyto volby osudové. Já osobně jsem
tyto záležitosti vysvětloval na našem webu
(http://stavba.cmkos.cz), na webu ČMKOS, na
regionálních konferencích našeho svazu, na
schůzích výborů, na členských schůzích i na
konferencích ZO a MO OS.
Musím bohužel konstatovat, že volby do PS PČR
dopadly pro zaměstnance a seniory nejhůř, jak dopadnout mohly. Zvítězili ti, kteří mají vysoké příjmy
a majetky, a prohráli všichni ostatní. Velkému kapitálu vyšel perfektní tah se založením nových stran TOP 09 a Věci veřejné, přes média, která vlastní.
Bohužel, i za asistence veřejnoprávních České televize a Českého rozhlasu vyšlo strašení Řeckem
a celá ta demagogie, která byla proti levici spuštěna.
Musíme si uvědomit, že občané České republiky nakonec ve svobodných volbách dali
jasnou „zelenou“ demontáži sociálního státu.
Vznikající koaliční středopravicová vláda
bude mít k realizaci svých reforem pro bohaté
zajištěnu největší většinu v PS PČR v historii
ČR (118 hlasů). Kdo nám nevěřil, teď vidí, že
se nová vládní panská koalice dohodla v oblasti daní (zvýšení spodní sazby DPH), na
tzv. důchodové reformě (výhodná jen pro kapitál a bohaté). Očekáváme masivní útok na
Zákoník práce, pokračování privatizace zdra-

votnictví v julínkovském stylu.
Je potřeba říci, že
naši sociální partneři, zaměstnavatelé, patří k vítězům
voleb. Na nich teď
bude záležet, až nechají svoji vládu zaběhnout, zda si budou chtít vyzkoušet,
co vše vydržíme,
a riskovat porušení Stanislav ANTONIV
sociálního smíru
v ČR.
Musíme nyní co nejvíce zmobilizovat naše
členy, ostatní zaměstnance i seniory a všemi
prostředky hájit jejich zájmy, pokud vláda
bude chtít prosadit své reformy pro bohaté
a nebude ochotna s námi bipartitně jednat.
Dále to ovlivní kolektivní vyjednávání na
úrovni odvětví a podnítí odbory k využití
KSVS a PKS tak, aby zaměstnanci byli i nadále chráněni. O tom, jak ČMKOS a náš svaz
budou silní, rozhodnou členové a ostatní zaměstnanci.
Tento problém se neřeší jen v České republice, ale v celé Evropské unii. Proto Evropská
odborová konfederace vyhlásila boj za sociální práva v EU, který by měl vyvrcholit celoevropskou demonstrací v Bruselu dne 29. září
2010.
Očekávám, že nebudeme pasivní, že budeme za svá práva ochotni bojovat a přesvědčíme mocné, že nejsme bezmocní.
Stanislav ANTONIV
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Krátce po parlamentních volbách
poskytl předseda ČMKOS J. Zavadil
listu PRÁVO rozhovor, ze kterého vyjímáme:

PŘEDSEDA ČMKOS
K VÝSLEDKŮM VOLEB
„Převálcování jiných názorů není lepší politická kultura. Buď se budou Sněmovna i vláda
chovat tak, že budou přístupné rozumným nápadům a argumentům, dialogu, nebo ne a pak sklidí
ovoce, které sami zasejí. Pokud se splní, co bylo
řečeno, politická scéna se zklidní, začne se hledat rozumný kompromis. Jsem zejména zvědavý
na Věci veřejné.
Že jsou dohoda a společné hledání cest
možné, aniž by kdokoliv z partnerů ztratil svoji
tvář, dokázala vláda Jana Fischera, kde došlo
k určitému souladu mezi vládou, zaměstnavateli
a odbory. Jen tak lze dospět ke konsensuálnímu
výsledku, aby přijaté řešení bylo sociálně citlivé
současně, aby byl prostor pro prosperitu.
Jen doufám, že se zaměstnavatelé tak budou
chovat i za vlády nikoli úřednické, ale středopravicové.“
-ru-

PREZIDENT SPS V. MATYÁŠ:
STAVBAŘI V NEJISTOTĚ
„Růst stavebnictví v Česku v současnosti
nejvíce ohrožují nedostatečné financování,
legislativní problémy a neodůvodněné požadavky občanských sdružení,“ řekl na nedávném Žofínském fóru prezident Svazu podnikatelů
ve stavebnictví v ČR ing. Václav Matyáš. Postoj
vznikající nové vlády k investiční politice je podle
něj zatím velkou neznámou. SPS se podle Matyáše
zúčastnil všech diskusí s politickými stranami,
které před volbami pořádala Hospodářská komora. „K naší velké spokojenosti tyto diskuse nevyzněly,“ poznamenal šéf SPS. Vedle nejistoty nad
investiční politikou vznikající vlády je prý stále
problém s dostupností bankovních úvěrů. V oblasti legislativy považuje Matyáš za nedostatečné
řešení majetkoprávních vztahů, a to hlavně v podobě zákona o vyvlastnění. Novelu podle něj potřebuje také např. stavební zákon nebo norma
upravující partnerství veřejného a soukromého
sektoru, známé také jako PPP projekty.
–ru-

BONUSY PRO ČLENY

Na VII. Sněmu OS Stavba ČR vystoupil v diskusi též předseda IOZ SR Dušan Barčík.
Obsáhlý výtah z jeho příspěvku přinášíme na str. 2

Ve Stavebníku č. 6 z listopadu 2009 jsem čtenáře informoval o tom, že Předsednictvo OS
Stavba ČR schválilo na svém jednání dne 16. 9.
2009 materiál Priority činnosti OS Stavba ČR
do VI. Sjezdu OS. Hlavním cílem naplnění Priorit je zastavení poklesu, případně navýšení
členské základny OS. Na jednání VI. Sněmu ve
dnech 9. a 10. prosince 2009 byla schválena realizace Priorit a Sněm zmocnil Předsednictvo
k naplnění usnesení. V tomto a následujících
číslech Stavebníka tak seznámíme čtenáře

(Pokračování na str. 3)

DUŠAN BARČÍK: KRIZE ULOUPILA SR 21,5 TISÍC MÍST
VE STAVEBNICTVÍ

Sedmého zasedání Sněmu OS Stavba
ČR, které se konalo 12. května tr.
v Praze, se zúčastnil jako pravidelný
čestný host předseda IOZ SR (Integrovaného odborového zväzu) Ing.
Dušan BARČÍK. V průběhu diskuse
zhodnotil ve svém příspěvku současnou ekonomickou i politickou situaci
na Slovensku před parlamentními volbami. Jeho příspěvek přinášíme ve
zkráceném znění:
Dovolte mi, abych vám přednesl několik informací o tom, co se odehrálo v uplynulém roce
u nás na Slovensku a jak tyto události hodnotí
naše odbory. Ve dnech 12. a 13. prosince 2008 se
v Bratislavě uskutečnil I. sjezd IOZ (Integrovaného odborového zväzu) po předešlém sloučení dřívějších OZ Stavba SR, OZ Doprava
a OZ TOK, který zahájil svou činnost 1.ledna
2009. Za uplynulý rok působení nového IOZ se
mnohokrát potvrdila správnost našeho tehdejšího rozhodnutí. Ještě koncem minulého a počátkem letošního roku jsme byli následováni
dalšími svazy Konfederace OZ SR. V našem IOZ
jsme se v průběhu loňského roku plně věnovali
dopadům světové hospodářské a finanční krize
nejen na slovenské hospodářství, ale na všechny
slovenské občany. Zejména slovenský textilní
průmysl přinesl oběť nejvyšší, protože fakticky
pod tíhou krize zaniká. Tento proces postupné
likvidace slovenského textilního průmyslu však
není novinkou posledních let, ale postupně probíhá už od 90. let pod tíhou silné konkurence
textilního průmyslu asijských zemí. Na Slovensku, podobně jako u vás, se krize silně dotkla
i stavebního průmyslu a stali jsme se druhým nejvíc postiženým oborem v zaměstnanosti. V roce 2009 na Slovensku se na úřadech
práce evidovalo cca 380 000 lidí, ale ze stavebnictví 21 543 pracovníků, kteří následně skončili
v evidenci na úřadech práce. Tím jsme ztratili
3619 členů našeho OZ, což je téměř o 17 % méně

proti původnímu stavu. To je největší propad
v rámci celé KOZ SR. Produktivita práce ve stavebnictví klesla o 0,5 %, hodnota stavebních investicí se snížila o 22,3 %, inflace dosáhla hodnoty 1,6 % a míra nezaměstnanosti dosáhla
úrovně 12,1 %. Průměrná nominální měsíční
mzda v SR dosáhla 744,50 €, z toho ve stavebnictví jenom 558,75 €.
Krize zasadila smrtelný úder zejména
menším stavebním firmám, které působily
jako subdodavatelé velkých firem a zanikají nyní pro nedostatek zakázek. Jedinou
záchranou pro stavební firmy jsou zakázky na
výstavbu infrastruktury. Také díky účasti KOZ
SR na zasedání tzv. Rady vlády pro řešení krize
se nám podařilo přesvědčit premiéra Fica, aby
se v rámci přijatých vládních opatření plně
podpořila výstavba investičních celků bez
škrtů v rozpočtu, a rovněž výstavba tzv. nájemních bytů ze státního rozpočtu. Na druhé straně
máme na Slovensku nemálo prázdných a neprodejných bytů, realizovaných developerskými firmami v nadstandardním provedení
i za nadstandardní ceny – 10 až 15 miliónů Sk.
Prosazovali jsme rovněž pokračování ve výstavbě infrastruktury - silniční i železniční ,
mostů i tunelů.
Velice závažná, ale i užitečná jsou jednání
s našimi sociálními partnery. U nich totiž nyní,
v době krize, přichází do módy zejména snižování zaměstnaneckých mezd, aby se tím údajně
zamezilo dalšímu růstu nezaměstnanosti. My
jsme si zpracovali analýzy aktuálních hospodářských výsledků a dospěli k závěru,
že neexistují objektivní důvody pro zmrazování či snižování mezd ve stavebnictví.
Nakonec jsme se při vyjednávání dodatku vyšší
kolektivní smlouvy na rok 2010 dohodli na průměrném 1,5% nárůstu minimálních tarifních

V průběhu VI. Sněmu OS podepsali předsedové OS Stavba ČR a IOZ SR smlouvu
o vzájemné spolupráci na další období.
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mezd od 1. 4. 2010.
Současně začala platit od 1. 1. 2010 minimální mzda 307,70 €
s tím, že po dalším
zvýšení minimální
mzdy začneme jednat i o zvýšení ostatních
tarifních
stupňů.
Podobně
jako
u vás, i na Slovensku
nyní probíhá předvoDušan BARČÍK
lební kampaň do Poslanecké sněmovny. Při cestě do Prahy jsem si
všiml poutačů podél dálnice a konstatoval, že
vaše kampaň je mnohem ostřejší a více konfrontační. U nás nyní vznikají, anebo se od velkých stran odštěpují nové malé strany, převážně pravicového zaměření, s nejrůznějšími
originálními recepty na řešení současné krize,
převážně přenesením její tíže na sociálně nejslabší vrstvy. Dosavadní průzkumy veřejného
mínění vypovídají, že sociálně-demokratická
strana Směr by mohla vyhrát tyto volby a zabezpečit dosavadní sociální orientaci vládní
politiky. Pravicové strany však již napřed vyhlašují, že do vládní koalice se Směrem nepůjdou. V minulém funkčním období se mnohokrát potvrdilo, jak bylo správné
dohodnout vzájemnou programovou spolupráci mezi Směrem a KOZ, a tu pak následně respektovat, protože přinesla mnoho
užitečného pro naše občany. Strana Směr tak
může počítat při těchto volbách s výraznou
podporou odborářů i jejich rodin. Dokázali
jsme se názorově shodnout ve 13 bodech, které
jsou pro politiku odborů velmi důležité. Na posledním Sněmu KOZ dne 31. 3. 2010 jsme se rozhodli vyzvat všechny členy odborů, ale i občany, aby v parlamentních volbách hlasovali
pro stranu Směr. Pro voliče a jejich snadnější
orientaci jsme zpracovali přehled, jak která politická strana v uplynulém období hlasovala
o návrzích sociálních programů. Druhou politickou stranou, která je paradoxně odborářům
nejblíž, je strana bývalého premiéra Vladimíra
Mečiara, která také byla v uplynulém období
koaličním partnerem strany Směr. I když je to
strana populistická, v sociální politice máme
dostatek styčných bodů. V sobotu 12. června se
ukáže, jak občané Slovenska pochopili současnou hospodářskou i politickou situaci v zemi
a které straně dají důvěru k jejímu řešení.
Ještě bych se chtěl vrátit k fungování naší
tzv. malé tripartity, tj. ministerstva výstavby
a regionálního rozvoje, Svazu zaměstnavatelů
ve stavebnictví a našeho IOZ. Tripartita dosud
fungovala velmi efektivně a vzájemná spolupráce se účinně promítala i do úrovně vyšší kolektivní smlouvy. Naše dosavadní spolupráce
však může být do budoucna ohrožena návrhem
na rozčlenění MVRR do pěti samostatných subjektů. Nám tento návrh samozřejmě nevyhovuje a jsme připraveni hned po volbách proti
rozbití dosavadního ministerstva protestovat,
a zejména věcně argumentovat.
Obdobně jako v ČR, i na Slovensku jsme letos na jaře svolali Sněm KOZ, na kterém jsme
kromě vyhodnocení roku 2009 vytyčili i úkoly
na rok 2010, schválili rozpočet a zvolili viceprezidentku KOZ, jíž se stala naše dosavadní místopředsedkyně IOZ Daniela Žuffová. Zároveň
byla na 26. 4. svolána mimořádná konference
u příležitosti 20. výročí vzniku KOZ. Konference proběhla za účasti všech ústavních činitelů i všech zaměstnavatelských subjektů. Ve
svých zdravicích všichni vrcholní představitelé
vysoce ocenili dosavadní spolupráci s KOZ
jako s odpovědným a konstruktivním partnerem.
Zaznamenal Rudolf UNGER

VÝKONNÝ VÝBOR EFBWW ZASEDAL V LUCEMBURKU
Ve dnech 8. a 9. června se v lucemburském hotelu Jean Monnet konalo další
zasedání Výkonného výboru EFBWW. Na programu byly mj. finanční záležitosti,
stav členských poplatků v roce 2010, připravovaný kongres na rok 2011, základní sociální práva - Lisabonská smlouva, Evropská úmluva o lidských právech
i Výbor odborníků ILO.
Jednání Výkonného výboru EFBWW zahájil
a řídil jeho prezident Domenico Pesenti a jednotlivé body zasedání uváděl generální tajemník Sam Hägglund. V průběhu zasedání VV se
hovořilo o tom, že u italských, holandských
a finských OS došlo k nárůstu členské základny,
u švédských, norských, švýcarských a belgických ke stagnaci, kdežto u ostatních OS k po-

klesu. V této souvislosti byl kritizován OS DLV
ČR (Dřevo – Lesy – Voda), že nezaplatil členské
příspěvky za rok 2009 i 2010 a že nekomunikuje
se sekretariátem EFBWW. Předseda OS Stavba
ČR Stanislav Antoniv informoval účastníky zasedání o nedávném sjezdu OS DLV ČR i volbě
nového předsedy Pavla Kunce a přislíbil, že
bude vedení tohoto OS o stanovisku VV EF-

BWW informovat a žádat o urychlenou nápravu
dosavadního stavu. Členský příspěvek EFBWW
na rok 2011 byl stanoven na 53 centů na člena
a členské příspěvky na roky 2012 a 2013 budou
řešeny na kongresu EFBWW, který bude svolán
na dny 1. – 2. 12. 2011 do Itálie na Sicílii.
Generální tajemník EFBWW Sam Hägglund
v dalším bodu jednání přednesl návrh na přijetí
OS Stavba Turecka do evropské federace. Tento
návrh však nebyl po rozpravě přijat.
V rámci zasedání uskutečnil předseda OS
Stavba ČR Stanislav Antoniv bilaterální jednání
s předsedou IG Bau Klausem Wiesehüggelem
o problematice tzv. kurzarbeitu, o pronikání
čínských stavebních firem na stavební trhy Polska, ČR a SRN i o situaci v obou zemích a jejich
odborových svazech. Dále jednal s předsedou
UNIA ze Švýcarska Vasco Pedrinou o realizaci
programu Česko-švýcarské spolupráce dohodnuté v listopadu 2009.
–ip-

VII. SJEZD POLSKÉHO OS BUDOWLANI
V polském hlavním městě Varšavě se
konal ve dnech 21. a 22. května VII.
sjezd Odborového svazu Budowlani,
kterého se jako host zúčastnil též předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv.
V průběhu zasedání VV EFBWW se uskutečnila i četná osobní setkání jejich představitelů. Na snímku předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv s generálním tajemníkem Samem Hägglundem (vlevo) a prezidentem Domenico Pesentim (vpravo).

VZDĚLÁVÁNÍ NENÍ NIKDY DOST
V měsících květnu a červnu se podle schváleného plánu práce OS uskutečnila
pravidelná školení funkcionářů výborů ZO a MO za jejich bohaté účasti ze všech
regionů OS Stavba ČR. Ti také ocenili příjemné místo konání - v hotelech
Medlov, Červenohorské sedlo a Bezděz.
Školení proběhlo již tradičně v tématických
blocích, které byly zaměřeny k novým pracovněprávním legislativním změnám, a to zejména
k pracovnímu právu, právnímu postavení odborových organizací, problémům při aplikaci zákona o zaměstnanosti, vnitřním dokumentům
OS, BOZP, aktuálním problémům v účetnictví
a daňovému zákonu, sociálnímu dialogu, procesu přípravy a průběhu kolektivního vyjednávání a praktickým ukázkám. Předseda OS Stanislav Antoniv podal aktuální informace z oblasti
dění v OS a ČMKOS.
Přednášky k pracovněprávní legislativě se
ujal svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý,
který se věnoval hlavně nejdůležitějším paragrafům v nových legislativních normách a z nich vyplývajícím povinnostem. Problémy v účetnictví
a daňový zákon vysvětlila názorně specialistka

OS Vlasta Eisenhammerová. Novinky v oblasti
BOZP přednesli inspektoři bezpečnosti práce
Zdeněk Švehla a Vojtěch Eliáš. Výkladu sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání se ujal
specialista OS Ing. Pavel Zítko.
Po každém uzavřeném tématu následovala
živá diskuse a posluchači zavalili lektory četnými dotazy, na které dostávali vyčerpávající
odpovědi. Lektoři se svého úkolu zhostili pečlivě a profesionálně.
Bylo nám spolu dobře, hodně jsme se toho dozvěděli a snad se nám i povedlo načerpat síly
k další práci. Jediným nedostatkem těchto školení však bývá poměrně malý časový prostor pro
tak rozsáhlou problematiku, neboť dva půldny
zpravidla plně nestačí k důkladnému seznámení
i k vyčerpávající diskusi. Tak tedy za rok zase na
shledanou!
Josef VACH

Po rozpačitých začátcích se školení odborových funkcionářů ZO/MO těší v posledních
letech stále většímu zájmu účastníků

Na sjezd bylo pozváno 160 delegátů, kteří zastupovali na 15 tisíc členů odborového svazu
působících ve stavebních firmách, výrobě stavebních hmot, lesnictví, ochraně přírody a v komunálních službách.
Sjezd schválil Plán práce OS na léta 2010 až
2015 a jedenáct rezolucí. Do čela OS Budowlani
byl potvrzen dosavadní předseda Zbigniew Janowski a nové centrální orgány.
–ip-

BONUSY PRO ČLENY
(Dokončení ze str. 1)
s realizací a naplňováním usnesení k Prioritám.
V tomto čísle se chci věnovat zavedení centrální evidence členů, včetně využití slevových
karet a s tím spojeného vydání nových členských průkazů. Ve smyslu usnesení Sněmu
jsem v závěru roku poslal do ZO/MO dopis, na
základě kterého začaly organizace předávat do
centrály základní údaje o svých členech. V současné době máme v evidenci přes 12 500 členů.
Bohužel, některé organizace usnesení Sněmu
dosud nenaplnily a evidenci členů ještě neposkytly. Začátkem roku jsme rovněž začali připravovat vydání nových členských průkazů,
které budou sloužit jako slevové karty pro
členy při nákupu různého zboží a služeb. Dohodli jsme se s občanským sdružením Zdraví život (sdružuje dobrovolné dárce krve) na společném postupu při zajištění slev pro své členy
a oslovili jsme firmu Sphere card (www.
sphere.cz).
Na základě jednání se nám pro cca 40 000
členů (16 000 členů OS Stavba ČR a 24 000 členů
Zdraví - život) podařilo dojednat výhodné podmínky pro vydání slevových karet. Do konce
června letošního roku podepíšeme smlouvu
o výrobě karet, do pěti týdnů budou karty vytištěny a poté budou předány členům k jejich využití. Další informace je možné získat na našich
webových stránkách - http://stavba.cmkos.cz,
nebo na stránkách www.zdravi-zivot.cz anebo
přímo na zřizovaných stránkách pro slevové
karty - www.klubdarcu.cz. Milan VOMELA
místopředseda OS
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SVATÝ MEDARD LETOS NEVYZPYTATELNÝ
Všechny ZO, které organizují letní dětské tábory, trápily v uplynulých minulých
jarních týdnech neustálé deště. „Kdy už konečně zasvítí na pár dní sluníčko, které by do české a moravské kotliny přineslo alespoň náznak léta?“ Meteorologické předpovědi však nevěstily nic dobrého, až teprve svatý Medard se paradoxně
počátkem června umoudřil – ze dne na den – a v krajině nastalo nefalšované léto
a břehy u vodních toků i rybníků se začaly naplňovat. „Jen aby nám to vydrželo“,
zvolali táborníci a s ještě větší chutí se pustili do příprav nadcházejících táborů.
Pro mnoho dětí je prázdninový tábor spojen především s pobytem na čerstvém vzduchu daleko od městských zaprášených ulic, příležitostí k navázání nových
přátelství, odpoutáním se od máminy sukně i získáním
nových znalostí,se kterými se ve škole po celý rok nepotkají. Pro rodiče jsou pak tábory vítanou pomocí při
řešení každoročně se opakující prázdninové nerudovské otázky: „Kam s ním?“
Práce není kolem přípravy tábora zrovna málo – zajištění perfektního pobytu, dopravy, pedagogického
dohledu, lékařské péče a stravování, až po přípravu celotáborových her. Tato hra, volně nazývaná „cétéčko“,
musí děti nejen zaujmout a zatáhnout do děje, ale zároveň i mnohému naučit a v každé dětské duši zanechat

alespoň zrnko poznání o soudržnosti, poctivosti, vzájemné spolupráci i pomoci. V neposlední řadě pak malí
táborníci získávají cenné zkušenosti z pobytu mimo
rodiny a ve velkém kolektivu dětí, se kterým tráví
všechny denní i noční hodiny.
Odborové organizace věnují této letní činnosti
zpravidla velkou pozornost a odměnou za odvedenou
práci jim nejsou hmotné statky, ale jen hřejivý pocit
z dobře vykonané práce, že pomohli svým kolegům při
péči o jejich děti po dobu letních prázdnin. Tu každoroční letní péči odborářů o školáky kvitují s povděkem
nakonec i zaměstnavatelé, protože umožňují otcům
v případě potřeby i práci přesčas, o kterou není v létě
nikdy nouze.
Petr JANOUŠEK

Za horkého léta patří vzájemné polévání vodou k oblíbeným kratochvílím účastníků
dětských táborů

V RYBITVÍ OPĚT PADALY REKORDY
Na závěr školního roku – ve dnech 25. a 26. června - se uskutečnily pod patronací OS Stavba ČR v areálu SOŠ a SOU stavebních v Rybitví u Pardubic tradiční
Letní sportovní hry. V režii pořadatelské organizace tohoto východočeského
vzdělávacího zařízení se těchto her zúčastnili zástupci 13 ZO OS Stavba ČR.
A nyní ke konečným medailovým výsledkům:
NOHEJBAL : 1. SOŠ energetická a stavební Chomutov – B, 2. SOŠ a SOU stavební Rybitví, 3. SOŠ energetická a stavební Chomutov – A.
MALÁ KOPANÁ : 1. SOŠ a SOU stavební, 2. SOŠ energetická a stavební Chomutov, 3. Provodínské písky.
BOWLING : 1. SOŠ energetická a stavební Chomutov, 2. Provodínské písky – A, 3. Jakubčovice.
JEDNOTLIVCI – MUŽI : 1. Brejšek Petr, Provodínské písky – A, 190 bodů, 2. Beran Martin, Chomutov,
182 bodů, 3. Rozehnal Josef, Jakubčovice, 171 bodů.
JEDNOTLIVCI – ŽENY : 1. Kosová Lucie, VHS Teplice, 168 bodů, 2. Paterová Ilona, Provodínské písky –
B, 147 bodů, 3. Mokryšová Iveta, Rockwool Bohumín, 111 bodů.
STOLNÍ TENIS : 1. Dinaska Svitavy, 2. SOŠ a SOU stavební Rybitví, 3. Schiedel ZLIV – elektrikáři.
JEDNOTLIVCI – MUŽI : 1. Stanislav Kyncl, Dinaska Svitavy, 2. Bohuslav Koranda, Schiedel ZLIV – elektrikáři, 3. Tomáš Plžík, SOŠ a SOU stavební Rybitví.
JEDNOTLIVCI – ŽENY : 1. Přibiliková Andrea, Dinaska Svitavy, 2. Paterová Ilona, Provodínské Písky, 3.
Mokryšová Iveta, Rockwool Bohumín.
MINIGOLF : 1. Schiedel ZLIV – elektrikáři, 2. Komfort Brno, 3. Rockwool Bohumín.
JEDNOTLIVCI – MUŽI : 1. Závodník Klement, Komfort Brno, 2. Frantál Jiří, Schiedel ZLIV – elektrikáři,
3. Plaček Pavel, Rockwool Bohumín.
JEDNOTLIVCI – ŽENY : 1. Budigová Libuše, P-D Refractories CZ Velké Opatovice, 2. Vojnarová Iva, VHS
Teplice, 3. Paterová Ilona, Provodínské písky.
PUTOVNÍ POHÁR předsedy OS Stavba ČR – absolutní vítěz družstev: 1. SOŠ a SOU stavební Rybitví, 31 bodů, 2. SOŠ energetická a stavební Chomutov, 29 bodů, 3. Rockwool Bohumín,
25 bodů.
–čes-
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Po V. sjezdu ČMKOS, který se konal
ve dnech 9. a 10. dubna 2010, se uskutečnila tři zasedání Rady ČMKOS, a to ve
dnech 17. 4, 17. 5. a 14. 6.:
Na prvém zasedání Rada konstatovala, že
V. sjezd proběhl důstojně s odpovědným přístupem delegátů. Vyjádřila poděkování všem
delegátům za aktivní přístup ke sjezdovému
jednání, zaměstnancům ČMKOS a OS za pomoc při přípravě a vlastním průběhu sjezdového jednání a Vítu Samkovi, vedoucímu
Právního oddělení ČMKOS, za profesionálně
odvedenou práci při zastupování místopředsedkyně ČMKOS.

AKTUALITY
Z ČMKOS
Rada schválila následující rozdělení kompetencí členů Vedení ČMKOS vč. názvů jednotlivých oddělení a dalších pracovišť ČMKOS :
Jaroslav ZAVADIL, předseda ČMKOS –
Oddělení makroekonomických analýz a prognóz, Oddělení pro evropské a mezinárodní
vztahy, Útvar pro vnější vztahy a Centrum
BOZP a životního prostředí.
Václav PÍCL, místopředseda ČMKOS –
Právní a legislativní oddělení, Sociálně-ekonomické oddělení a Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost.
Radka SOKOLOVÁ, místopředsedkyně
ČMKOS – Finanční oddělení, Organizační
oddělení, Oddělení informatiky a propagace,
Studijnědokumentační středisko a Útvar pro
regionální politiku.
Pořadí zastupování předsedy ČMKOS
v době jeho nepřítomnosti: 1. Václav Pícl, 2.
Radka Sokolová.
Návrh změn Organizačního řádu ČMKOS: Rada ČMKOS schválila v souvislosti se
změnou Organizačního řádu ČMKOS organizační změny spočívající ve snížení stavu zaměstnanců ČMKOS za účelem zvýšení efektivnosti práce následovně: V oddělení Vedení
ČMKOS se ruší funkce odborný referent
s účinností od 1. srpna 2010 a funkce poradce
s účinností od 1. 6. 2010. Z oddělení Vedení
ČMKOS se převádí do Útvaru pro regionální
politiku funkce poradce s účinností od 1. 6.
2010 a vytváří se pozice vedoucího v Oddělení
pro evropské a mezinárodní vztahy s účinností od 17. května 2010.
Na 1. zasedání Revizní komise ČMKOS byl jejím předsedou zvolen Vratislav
BÍNA a místopředsedkyní Vlasta Eisenhammerová.
Na 1. zasedání Rady ČMKOS dne 17.
dubna byla jmenována nová 20členná
LEGISLATIVNÍ RADA ČMKOS. Jejím
předsedou byl jmenován Mgr. Václav
PÍCL, 1. místopředseda ČMKOS, místopředsedou JUDr. Vít Samek, vedoucí právního
oddělení ČMKOS a tajemnicí JUDr. Zdeňka
Kindlová z právního oddělení ČMKOS.
Na 3. jednání Rady ČMKOS se diskutovalo k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny a závěrem této diskuse bylo rozhodnuto svolat 4. jednání Rady ČMKOS jako
dvoudenní, a to ve dnech 12. a 13. července 2010.
Rada ČMKOS podpořila rozhodnutí
Evropské odborové konfederace (EOK)
zorganizovat dne 29. září 2010 v Bruselu
demonstraci jako odpověď na kolektivní postupy evropských vlád, které jsou zaměřeny
na snížení veřejných výdajů. Protest se bude
konat u příležitosti jednání ministrů hospodářství a financí zemí EU.
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