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M. Vomela: VI. SJEZD OS STAVBA ČR SE BLÍŽÍ
Čtyři roky utekly od minulého svazového sjezdu jako voda, a už v únoru příštího
roku se bude konat sjezd další. V současné době finišuje příprava sjezdových
materiálů, které projedná a schválí VIII. Sněm OS v prosinci. V základních a místních organizacích probíhá volba delegátů sjezdu. Na podzimních Sborech volitelů se konala volba členů nového Sněmu OS a Revizní komise OS a byli rovněž
navrženi kandidáti na členy nového předsednictva, i na předsedu a místopředsedu OS.
Myslím, že nyní nastala ta správná doba, kdy
můžeme pohlédnout do minulosti a zhodnotit, co
se nám povedlo a co si vyžaduje více pozornosti
i péče. Jsem přesvědčen, že na velmi dobré úrovni
je kolektivní vyjednávání jak na odvětvové
úrovni, tak i na podnikové. Přes trvající krizi ve
stavebnictví která vypukla již v roce 2008, i složitá
jednání se Svazem podnikatelů ve stavebnictví se
nám dosud vždy podařilo dojednat kvalitní obsáhlou kolektivní smlouvu vyššího stupně, která

VI. SJEZD OS BUDE
JIŽ ZA 11 TÝDNŮ
byla rozšířena na více než 250 000 zaměstnanců
ve stavebnictví. Rovněž kolektivnímu vyjednávání na podnikové úrovni jsme věnovali velkou
pozornost. Byla vytvořena vzorová kolektivní
smlouva a každý rok jsme pro funkcionáře základních a místních organizací (ZO/MO) organizovali školení v této oblasti. Naši specialisté zpracovávali každý rok analýzu podnikových
kolektivních smluv a ke každé smlouvě mohli poskytnout podrobný rozbor.
Ve složité politické situaci v minulém období

Dne 21. září poprvé za uplynulých 20
let vykročilo na 40 tisíc státních
zaměstnanců do ulic Prahy, aby demonstrovali proti plánovanému snížení
jejich mezd. K demonstrujícím policistům, hasičům, zdravotníkům a divadelníkům se připojilo na 19 dalších odborových svazů.

jsme se jako členové ČMKOS aktivně podíleli na
formulování a prosazování požadavků ve prospěch odborářů, zaměstnanců a seniorů. Bylo to
jednak na půdě Rady hospodářské a sociální
dohody ČR, kde je předseda našeho svazu členem delegace ČMKOS, na demonstracích organizovaných ČMKOS a v neposlední řadě při jedná-

Milan VOMELA

ních s představiteli
politických
stran.
Tam jsme samozřejmě v první řadě
hájili zájmy zaměstnanců ve stavebnictví. Jednou ze stěžejních oblastí v činnosti
OS je bezpečnost
a ochrana zdraví při
práci. Naši specialisté zajišťují osvětovou činnost, kontrolní

(Pokračování na str. 2)

POSLEDNÍ PŘEDSJEZDOVÝ SNĚM OS STAVBA ČR
Zhruba dva měsíce před konáním VI. sjezdu OS Stavba ČR se uskuteční ve
dnech 8. a 9. prosince 2010 v pražském hotelu Olšanka VIII. Sněm OS s tímto
programem:
Po oficiálních procedurách, jako jsou volby
pracovního předsednictva, pracovních komisí
a skrutátorů bude následovat kontrola usnesení ze VII. Sněmu, a zejména zpráva o činnosti
Předsednictva OS od VII. Sněmu konaného dne
12. května 2010, kterou přednese předseda OS
Stanislav Antoniv. Tato zpráva bude obsahovat
i hodnocení vnitropolitické situace před i po
komunálních a senátních volbách a hodnocení
činnosti ČMKOS před i po I. Sněmu ČMKOS,
který se bude konat ve dnech 23. a 24. listopadu
2010. Posledním bodem dopolední části Sněmu
bude vystoupení hostů.
Po polední přestávce bude následovat zpráva
mandátové komise, informace o aktuálním
stavu kolektivního vyjednávání na odvětvové
úrovni, zpráva o průběžném plnění Programu,
rezolucí a usnesení V. sjezdu OS. Poté bude následovat samostatný blok projednávání a diskuse k předkládaným sjezdovým materiálům –
Zprávě o činnosti OS od V. sjezdu, Stanovám
OS, Volebního řádu a Jednacího řádu VI. sjezdu,
Finanční a majetkové politice na léta 2011 –
2014, Zpráva o hospodaření OS od V. sjezdu,
Usnesení VI. sjezdu OS, Programu OS Stavba
ČR na léta 2011 – 2014 a návrhu závěrečných
sjezdových rezolucí. Po tomto obsáhlém bodu
budou následovat personální záležitosti – projednání návrhu kandidátky na funkce předsedy
a místopředsedy OS a členů Předsednictva OS
Stavba ČR. Po odpolední přestávce budou členové Sněmu seznámeni se seznamem členů

R

adostné prožití
vánočních svátků
a hodně zdraví
do nového roku 2011
Vám přejí OS STAVBA ČR
a redakce Stavebníka.

Sněmu a Revizní komise OS zvolených na podzimních Sborech volitelů, i s početním stavem
členů a ZO/MO OS k 30. červnu 2010.
Druhý den dopoledne bude na programu
projednání návrhu Plánu práce OS Stavba ČR
na rok 2011, zpráva Revizní komise, návrh řádných rozpočtů OS na rok 2011 a zpráva o stavu
nemovitého majetku OS Stavba ČR.
Na závěr VIII. zasedání Sněmu OS bude projednán Plán investic OS na rok 2011, přednesena informace o činnosti Podpůrného fondu
OS a po bodu Různé bude projednán a schválen
návrh usnesení. Jednání VIII. Sněmu uzavře
svým hodnotícím a závěrečným slovem předseda OS Stanislav Antoniv.
–ru-

STANOVISKO OS
K PROTESTNÍ STÁVCE
Odborový svaz Stavba ČR je plně solidární se svými kolegyněmi a kolegy z odborových svazů působících ve veřejné
sféře a podporuje jejich protestní
stávku svolanou na 8. prosince i demonstraci těch OS, které se ze zákona stávky
zúčastnit nemohou (dne 15. 12. 2010).
Stávka a demonstrace jsou důsledkem
arogantního chování vlády ČR, což prokázala i tím, že bez diskuse v Parlamentu ČR prosadila řadu asociálních
opatření, která na občany s nižšími příjmy dopadnou již od 1. ledna 2011.
Vláda připravuje další brutální útok
na sociální stát a bude tedy její vinou,
dojde-li v příštím roce k rozsáhlému porušení sociálního smíru.
V Praze dne 10. 11. 2010.
Stanislav Antoniv
předseda OS Stavba ČR

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ V ROCE 2010
Kolektivní vyjednávání, a především výsledky tohoto procesu jsou jednou ze
základních činností OS Stavba ČR. I v letošním roce proběhla analýza podnikových kolektivních smluv (dále jen PKS), která navázala na rozsáhlé analýzy z let
2008 a 2009. Byl tak posouzen skutečný stav úrovně PKS, především pak, zda
trend postupného zlepšování úrovně smluv je jevem trvalým. V rámci vyhodnocení v roce 2010 bylo posuzováno 54 PKS i dodatků k PKS, které předložily ZO/
MO OS Stavba ČR. Při porovnání úrovně ve vztahu k předcházejícím rokům lze
konstatovat, že došlo k dalšímu zlepšení úrovně PKS. U některých smluv však
přetrvávají v podstatě stejné nedostatky, a to i přes pozornost, která je této
důležité problematice věnována příslušnými lektory při školeních, pořádaných
OS Stavba ČR.
Ve vyhodnocených PKS se vyskytuje např.
chybné označení jedné či obou smluvních stran
(nepřesný název, chybí sídlo, IČ); nepřesné, nezávazné formulace závazků zaměstnavatele
(pojmy - lze, může, pokud, atd.), v některých
případech nacházíme zbytečně velmi komplikované texty, zejména v oblasti nadstavbové
složky mzdy; chybná aplikace uvolňování odborových funkcionářů apod. Mnohé PKS však
nevykazují pochybení, jsou zpracovány po
stránce obsahové i formální na velmi dobré
úrovni a plnění ze strany zaměstnavatelů jsou
sjednána nad minimální rozsah podle zákoníku

práce, např. délka pracovní doby, dovolené, příspěvky na penzijní připojištění a odměny při
pracovních a životních výročích, plnění v rámci
sociálního programu.
Samostatnou součástí hodnocení byla i oblast zabývající se bezpečností a ochranou
zdraví při práci (BOZP). Tato oblast byla hodnocena u 38 PKS, u ostatních z celkového počtu
poskytnutých se jedná pouze o dodatky, ve kterých není oblast BOZP obsažena. I zde ve srovnání s úrovní v minulých letech došlo k posunu
směrem k vyšší kvalitě PKS, i nadále se v nich
však vyskytují závažné nedostatky. Pouze u čtyř

PKS nebyly v oblasti BOZP uplatněny žádné připomínky, u ostatních se vyskytuje více či méně
nedostatků, ve dvou případech tato oblast
v PKS úplně chybí. V několika PKS je oblast
BOZP obsažena naprosto nedostatečně (např.
pouze odkazem na příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb., případně
na platnou KSVS), v dalších jsou tyto otázky řešeny až příliš stručně a obecně, bez potřebných
konkrétních ustanovení. Některé PKS se odkazují na vnitrofiremní předpisy, které však nejsou přílohou PKS, příp. nebyly při hodnocení
k dispozici. Několik málo PKS naproti tomu obsahuje - jako přílohy - např. seznam rizikových
prací a pracovišť, regulativ pro poskytování
ochranných nápojů, osobních ochranných pracovních prostředků apod., což lze hodnotit
velmi pozitivně. Analýza přes výše uvedené
připomínky potvrdila, že většina funkcionářů přistupuje k procesu kolektivního vyjednávání odpovědně. Nepochybně jsou zde
využívány informace získané na školeních,
popř. ze vzorových PKS. Přesto se některé
chyby v PKS stále opakují. Mnoho z poskytnutých PKS bylo nekompletních. Absence příloh
PKS v těchto případech pak přináší výrazné
zkreslení výsledku hodnocení. Závěrem lze
doporučit při zpracování návrhů PKS a jejich dodatků důslednější konzultování
s regionálními manažery a příslušnými specialisty OS, jakož i metodicky větší používání vzorové PKS. Je třeba dále sledovat
a pravidelně vyhodnocovat úroveň smluv,
získat pro toto hodnocení převážnou většinu uzavřených PKS a problémové oblasti
opět osvětlit v rámci školení funkcionářů.
Ing. Pavel ZÍTKO, specialista KV

Desítky tisíc odborářů z celé Evropy
demonstrovaly 29. září proti rozpočtovým škrtům a úsporným opatřením, kterými evropské vlády řeší důsledky světové krize. Této protestní akce se zúčastnilo
též na 300 odborářů z České republiky,
z toho deset zástupců OS Stavba ČR.

VI. SJEZD OS STAVBA ČR SE BLÍŽÍ
(Dokončení ze str. 1)
činnost, šetření úrazů a v neposlední řadě řešení
stížností členů.
Náš svaz úspěšně působí i na mezinárodní
úrovni. Jednak jsme členem Evropské federace
pracujících ve stavebním a dřevařském průmyslu
(EFBWW), dále i Světové federace stavbařů
a dřevařů (BWI). Velký důraz je kladen na sledování dopadů procesu globalizace na trh práce,
expanzi nadnárodních společností a jejich chování. Věnujeme značnou pozornost otázce zastupování zaměstnanců v evropských radách zaměstnanců. V rámci Evropy udržuje náš svaz užší
spolupráci s partnerskými odborovými svazy
z Maďarska, Polska, Německa a Rakouska. Nejvíce rozvinutá je spolupráce s kolegy ze Slovenska.
V tomto volebním období jsme věnovali rovněž
pozornost kvalitnímu servisu pro ZO/MO.
V rámci úspor jsme provedli optimalizaci počtu
zaměstnanců OS na 13, včetně volených funkcionářů. Provedla se rovněž optimalizace nákladů
na kanceláře v Praze i regionech. Regionální manažeři a inspektoři bezpečnosti práce byli vybaveni moderní kancelářskou technikou. Odborový svaz uvedl do provozu nový informační
systém na evidenci členů a ZO/MO. Zřídil
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nové webové stránky a intranet, kde se členové mohou dozvědět aktuální informace a jsou
jim k dispozici různé dokumenty.
Využili jsme rovněž možnosti ušetřit část nákladů svazu na školení a vzdělávání a zapojili
jsme se do projektu ČMKOS „Posilování sociálního dialogu“, který je financován z peněz EU.
Naši specialisté jsou do projektu zapojeni jako
lektoři. Dále byl v letošním roce spuštěn projekt
„Bipartitní dialog“, který zastřešuje ČMKOS
a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Naším partnerem je zde Svaz podnikatelů ve stavebnictví. Finace z tohoto projektu
lze čerpat na zlepšování sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, vzdělávání a na bezpečnost práce. Rovněž do tohoto projektu jsou zapojeni naši specialisté.
Zatím se nám nedaří zastavit pokles členské základny, případně dosáhnout nárůstu. Nedaří se nám rovněž ve větší míře oslovit mladší
zaměstnance, aby se stali našimi členy. Hlavně
z těchto důvodů schválil VI. Sněm OS v prosinci
2009 materiál „Priority činnosti OS do VI. Sjezdu
OS Stavba ČR“. V letošním roce jsme vydali brožuru „Metodika náboru nových členů“, která je
určena pro výbory ZO/MO. Obsahuje návod, jak
oslovit potenciální členy a co členství v OS vůbec
nabízí a umožňuje. Sněm dále schválil zavedení
centrální evidence členů v informačním systému OS a vydání nových členských průkazů,
které budou členům zároveň sloužit jako slevové
karty pro nákup různého zboží a služeb. Ve spolu-

práci s občanským sdružením Zdraví-život byla
v září tohoto roku vytištěna první série průkazů.
Naši členové, kteří jsou zároveň dárci krve a zaregistrují se do klubu dárců, který toto sdružení zřídilo, mají další výhody. Na přelomu roku bude
provedena aktualizace centrální evidence a bude
vytištěna druhá série průkazů. Celý systém
chceme nadále zlepšovat a rozšiřovat. Proto jsme
v říjnu uzavřeli smlouvu s firmou Respekt (pojišťovací makléř), na základě které si mohou naši
členové nechat udělat audit již uzavřených pojistných smluv a případně využít nabídky na výhodnější pojištění. Je možno pojistit i nemovitosti
v záplavových územích. Pro naše členy bude
zřízena speciální webová stránka, kde bude
možné získat podrobné informace. Doporučuji
proto sledovat web OS – http://stavba.cmkos.
cz, kde bude odkaz na tuto stránku. V příštím roce
výše uvedená opatření vyhodnotíme a věříme, že
nejen tato opatření, ale celá činnost našeho svazu
osloví ostatní zaměstnance, aby se stali našimi
členy. Třebaže se nám příliš nedaří oslovit mladé
odboráře a zaměstnance, přesto se nám podařilo
založit Komisi mladých, ve které pracují mladí
odboráři z celé republiky. Dále s mládeží pracuje
Sportovní komise, která se podílí na organizaci
sportovních soutěží žáků na středních školách
a učilištích se stavbařskými obory. Rovněž v této
oblasti působí u našeho svazu Komise středních
škol a učilišť.
Na základě stručného shrnutí činnosti
svazu tomto mezisjezdovém období jsem přesvědčen, že se OS posunul o kus dopředu, a že
v dalším období máme na co navázat.
Milan VOMELA, místopředseda OS

ČEŠTÍ A RAKOUŠTÍ ODBORÁŘI
SI VYMĚŇOVALI ZKUŠENOSTI
Ve dnech 7. až 9. října se v pražském odborovém hotelu Olšanka uskutečnilo
pravidelné roční setkání zástupců OS Stavba ČR a rakouského GBH (Gewerkschaff Bau-Holz). Pravidelné setkávání a výměna zkušeností jihočeských a hornorakouských odborářů se uskutečňuje již od roku 1992 a v letošním roce bylo
povýšeno na republikovou úroveň. Českou delegaci vedl předseda OS Stavba
ČR Stanislav Antoniv, rakouskou pak místopředseda GBH Stefan Meier.
Tradičními body programu byly, kromě úvodní
informace o politické situaci na obou stranách
hranice, otázky kolektivního vyjednávání, systémy oslovování stavbařů k členství v odborech,
práce s mládeží, ochrana zaměstnanců jak po
stránce pracovně-právní, tak i v oblasti BOZP.
Nemalá pozornost byla věnována vývoji nezaměstnanosti a dopadům hospodářské krize na
naše odvětví.
V úvodní části semináře informoval Stanislav
Antoniv o aktuálních společenských problémech vyplývajících z výsledků letošních parlamentních voleb, protože současná pravicová
vládní koalice neskrývá svůj záměr snížit při přípravě státního rozpočtu jeho deficit jak na úkor
mandatorních výdajů, tak i výdajů na investice
a stavební práce.
Místopředseda GBH Stefan Meier informoval o nenaplnění obav z očekávané ztráty pracovních míst v rakouském stavebnictví v krizo-

vání je zapojena i práce s učňovskou mládeží na
učilištích. K té referoval sekretář GBH pro mládež Kurt Winter.
V oblasti kolektivního vyjednávání jsme
rakouskou stranu informovali o současném
stavu prodloužení KSVS se zmrazením výše tarifů i filozofií kolektivního vyjednávání nové
KSVS, které nás čeká počátkem roku 2011. Na rakouské straně v současné době platí kolektivní
smlouva na tři roky a v oblasti projednávání tarifů je základním číslem jejich růstu roční inflace.
Nárůst nad inflaci je pak předmětem jednání.
Růst tarifů je projednán vždy k 1. květnu příslušného roku. Pro rok 2010 bylo dohodnuto inflace
+ 1,1 %, pro rok 2011 inflace + 0,9 % a pro rok 2012
inflace + 0,85 %. Čísla růstu tarifů nad úroveň inflace byla v minulosti vyšší, ale i zde se projevil
vliv hospodářské krize. Rakouští kolegové předpokládají, že s koncem krize se jim podaří vrátit
tyto roční růsty na úroveň 2,5 – 3 %.

Pojišťovna Metal - Aliance byla zřízena dne 20. května 1993 a já jsem od
prvopočátku jejím pojišťencem. Proto jsem též přijal návrh Předsednictva OS Stavba ČR, abych kandidoval
za stavbaře do její správní rady.
Následně jsem byl zvolen a v prosinci
2009 se zúčastnil jejího prvního zasedání. Správní rada má 15 členů, z toho
pět členů je jmenováno vládou, pět
členů jsou zástupci reprezentativní
organizace zaměstnavatelů a pět
členů jsou zástupci reprezentativní
odborové organizace. Jsou zde
zastoupeni členové OS KOVO, Stavba a Zdravotnictví.

OBLÍBIL JSEM SI
ZP METAL - ALIANCE
Pojišťovna má centrálu v Kladně a je organizačně řízena dvěma divizemi. Česká divize
sídlí taktéž v Kladně a moravská v Olomouci.
Jednotlivé divize mají takzvané regionální
pracoviště. Čechy - Kladno, Plzeň, Beroun,
Kutná Hora a Morava - Olomouc, Prostějov
a Brno. Pojišťovna M/A si vede mezi ostatními
pojišťovnami velmi dobře a potvrzuje tak svoji
stabilní pozici na trhu veřejného zdravotního
pojištění. V součastné době má 403 tisíc pojištěnců. Výsledky hospodaření jsou příznivé
i přes nepříznivý vliv přetrvávající hospodářské krize.
Já i celá naše rodina jsme pojištěnci M/A již
od jejího založení, a kdyby se mě někdo zeptal,
jakou zdravotní pojišťovnu bych mu doporučil, jednoznačně by to byla M/A. Za celou dobu
pojištění jsem neměl sebemenší důvod ji změnit. Proto vítám rozhodnutí jejího managementu rozšířit její působnost i do oblastí , kde
nemá své zastoupení a věřím , že to bude ku
prospěchu nejen pojišťovny, ale i občanů.
Milan FIŠER,
člen správní rady ZP M/A

STAVBY ROKU 2009
Letošní Dny stavitelství a architektury vyvrcholily dne 30. září slavnostním večerem v pražské Betlémské
kapli, kdy bylo vyhlášeno pět vítězných Staveb roku 2009, vybraných
z 15 návrhů vzešlých z nominačního
večera dne 9. září. Do letošního, 18.
ročníku soutěže, bylo přihlášeno celkem 57 soutěžních projektů
vém roce 2010. Zároveň však připustil, že pro rok
2011 jsou obavy na místě, neboť chybí peníze jak
ve veřejných rozpočtech, tak i vrozpočtech obcí,
které jsou ve velké míře již dnes v deficitu. Navíc
očekává rakouská strana - po skončení přechodných ustanovení v roce 2011 - příliv levnější pracovní síly.
O systémech oslovování stavbařů hovořili za
českou stranu místopředseda OS Milan Vomela a za rakouskou stranu sekretář GBH
Klaus Meier. V současné době se rozbíhá projekt k získávání nových členů OS Stavba ČR, ke
kterému byla vydána a do všech ZO OS rozeslána
základní metodika k oslovování stavbařů. Cílem
projektu je zastavit stálý pokles členů, avšak
v současné situaci stavebnictví ČR, při očekávaném snižování pracovních míst, to bude úkol
velmi těžký. Informovali jsme naše kolegy o dopracování systému centrální evidence členů a vydání nových členských průkazů, které jsou zároveň slevovými kartami systému Sphere card.
Klaus Meier informoval o ročním poklesu
členů GBH v úrovni 5800 odborářů, který musí
být doplněn novými členy. Do systému oslovo-

Ochranou zaměstnanců v oblasti pracovně–právních vztahů se v Rakousku zabývají jak
odbory, tak i Pracovní komora. Pokud nedojde
k dohodě a narovnání vztahů v úrovni Podnikové
rady a odborů, řídí pak pracovní soudní řešení
Pracovní komora. Na činnost této komory přispívá každý zaměstnanec ze zákona 0,4 % z hrubé
měsíční mzdy. S prací Arbeiterkammer a rozsahem její činnosti seznámil účastníky semináře
pracovník AK - Mgr. Martin Barth.
Obě strany se shodly na potřebě udržet a zvyšovat úroveň společenské spotřeby, jako základního protikrizového parametru. „Nesmí docházet ke snižování koupěschopnosti obyvatel.
K udržení spotřeby musí mít lidé peníze, aby měli
peníze, musí mít práci, aby měli práci, musí tomu
odpovídat státní prozaměstnanecká politika“,
tvrdí naši rakouští kolegové. U nás se bohužel
v posledních měsících tato filozofie „díky“ politice vládních škrtů zcela vytrácí. Na závěr účastníci česko-rakouského semináře konstatovali,
že vzájemná pravidelná komunikace je pro obě
strany i nadále potřebná a inspirující.
Petr JANOUŠEK

TITULEM STAVBA ROKU 2009
byly oceněny:
z Studijní a vědecká knihovna v Hradci
Králové,
z Bytový dům Na Topolce v Praze,
z CITY PARK v Jihlavě,
z Nové spojení Praha Hlavní nádraží,
Masarykovo nádraží – Libeň, Vysočany, Holešovice,
z Classic 7 Business Park I. etapa,
Praha.
V souvislosti s letošními Dny stavitelství a architektury se v měsících září až
listopad konaly Dny otevřených dveří na
stavbách, školách a projektových kancelářích po celé ČR.
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NA OSMÉM ZASEDÁNÍ SBORŮ
VOLITELŮ OS SE VOLILO
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR pro rok 2010 proběhlo v měsíci říjnu již
8. zasedání Sborů volitelů, dle zvyklostí v daných regionech. Červnová XVIII.
schůze Předsednictva OS Stavba ČR schválila program těchto zasedání.
Na programu byly informace předsedy
i místopředsedy OS Stavba ČR. Další ústní
informace podali jednotliví zástupci OS
v RR ČMKOS, regionální manažeři a svazoví inspektoři BOZP.
Hlavním bodem programu byly volby
členů nového Sněmu a Revizní komise OS
Stavba ČR, návrhy kandidátů na členy
Předsednictva OS a návrhy kandidátů na
funkce předsedy a místopředsedy svazu.
Všechny volby proběhly podle platného
Volebního řádu a Stanov OS Stavba ČR.

Pro Sbory volitelů byly tyto volby premiérové.
Jménem redakce blahopřejeme ke
zvolení všem novým členům Sněmu
a Revizní komise OS Stavba ČR a těšíme
se na spolupráci. Také blahopřejeme navrženým kandidátům na členy Předsednictva
a volené funkcionáře OS.
Všechna zasedání byla usnášeníschopná.
Je nutné vyzvednout vysokou účast na jednáních Sborů volitelů v Ústí nad Labem,
Hradci Králové, Olomouci a Ostravě.

Osmé zasedání Sboru volitelů OS na Olomoucku dne 13. října se těšilo velkému zájmu
místních svazových funkcionářů.

z Na 6. jednání Rady ČMKOS, které se konalo 20. 9., se věnovala mimořádná pozornost
přípravě protestní demonstrace státních zaměstnanců svolané na 21. září.
z V souvislosti s připravovanou demonstrací se rada zabývala přípravou scénáře další
kampaně ČMKOS a OS proti vládou připravovaným reformám. Schválila ustavení Krizového
štábu ČMKOS a OS a uložila vypracovat scénář
postupových protestních kroků pro příští období.
z Místopředseda ČMKOS V. Pícl informoval
radu, že Mezisvazová asociace učňovských zařízení při ČMKOS (MAUZ) dlouhodobě nepracuje
a její předseda J. Šafář odstoupil z funkce. V. Pícl
dále upozornil, že aktivita členů asociace může

AKTUALITY
Z ČMKOS
pokračovat v rámci podvýboru při ČMKOS pracovníků školství. MAUZ byla následně k 20. 9.
2010 jako poradní orgán ČMKOS zrušena.
z Rada ČMKOS se na svém 7. zasedání po V.
sjezdu ČMKOS dne 18. 10. věnovala vnitropolitické situaci, zejména pak postupu vlády při přípravě úsporných opatření ve státní sféře. Předseda ČMKOS J. Zavadil při té příležitosti
upozornil, že dosavadní jednání s vládou nepřinesla žádoucí výsledky a proto byla vyhlášena
stávková pohotovost.
z Rada se rovněž věnovala přípravě 1. zasedání Sněmu ČMKOS a doporučila sněmu k projednání jednací řád sněmu, zprávu o činnosti
Rady ČMKOS od V. sjezdu a návrh na složení pracovních komisí 1. Sněmu ČMKOS. Zároveň se
rozhodla předložit sněmu po dopracování Konkretizaci programu ČMKOS na rok 2011 a Zprávu
o průběhu kolektivního vyjednávání na vyšším
stupni a na podnikové úrovni v roce 2010.
z Vedoucí Právního a legislativního oddělení ČMKOS V. Samek podal radě informaci k aktuálním otázkám, které se týkají příprav důchodové reformy a o průběhu jednání, která s tím
dosud byla spojena.

Před 1. zasedáním Sněmu ČMKOS

ČESKÁ VEŘEJNOST FANDÍ ODBORŮM
Společnost pro výzkum veřejného mínění STEM uskutečnila koncem letošního října anketu týkající se postavení a autority odborů v české společnosti.
Z ní vyplynulo, krátce po mohutné demonstraci státních zaměstnanců na
pražském náměstí Jana Palacha proti asociálním mzdovým škrtům, že tři
čtvrtiny Čechů se domnívají, že odbory jsou v našem státě potřebné a užitečné, přičemž pevné přesvědčení o tom vyjadřuje 32 procent.
O potřebnosti a užitečnosti odborů
v ČR více či méně pochybuje jen čtvrtina
lidí. Výzkum STEM k této anketě poznamenává, že odbory v Česku na sebe v říjnu
strhly pozornost médií i veřejnosti svými
výhradami k dopadům chystaných vládních reforem a zorganizováním protestní
demonstrace o síle cca 40 tisíc státních
zaměstnanců. Ještě o něco vyšší hodnocení významu odborů uvádějí důchodci
a také nezaměstnaní, u nichž podíl kladných odpovědí převyšuje 80 procent.
Mírně podprůměrně hodnotí význam odborů studenti. Jednoznačně nejskeptičtěji se k potřebnosti a užitečnosti odborů
vyjadřují podnikatelé a živnostníci. Podle
agentury STEM hodnocení role odborů
v ČR úzce souvisí s důvěrou, kterou si odbory dosud vydobyly.
Ve stejném měsíci uskutečnila agentura
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STEM anketu týkající se potřebnosti demonstrací. Z ní vyplynulo, že téměř tři
čtvrtiny (73 procent) Čechů pokládají za
správné, že lidé vyjadřují svou nespokojenost demonstracemi. V případě stávek je
podle průzkumu míra souhlasu o něco
nižší. S potřebností vyjadřovat nespokojenost stávkami souhlasí asi tři pětiny (62
%) občanů. Stoupenci demonstrací a stávek jsou podle průzkumu především dělníci a provozní pracovníci, nezaměstnaní
a lidé se špatným materiálním zajištěním.
Relativně slabší podporu mají tyto formy
protestu mezi odbornými pracovníky,
úředníky, podnikateli a živnostníky i mezi
lidmi s dobrým materiálním zajištěním.
Mezi zaměstnanci ve státním a soukromém sektoru nejsou v názorech na demonstrace a stávky žádné rozdíly, dodala
STEM.
–red-

První zasedání Sněmu ČMKOS po V. sjezdu
se uskuteční ve dnech 23. a 24. listopadu ve
velkém sále DOS v Praze 3 od 9.30 hod.
Po schválení pracovních komisí i jednacího
řádu Sněmu ČMKOS přednese v rámci aktuálních
odborových otázek zprávu o činnosti Rady ČMKOS předseda Jaroslav Zavadil. Poté bude tlumočeno stanovisko ČMKOS k připravovaným vládním reformám a bude konkretizován program
ČMKOS na rok 2011. Následovat bude zpráva
o výsledcích kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni a na vyšším stupni v roce 2010, vývoj
inflace v ČR v roce 2010 a její odhad na rok 2011
a analýza zaměstnanosti a situace na trhu práce
v roce 2009 a záměry ČMKOS v oblasti zaměstnanosti pro rok 2010.
V druhé polovině jednání sněmu bude projednána zpráva o činnosti Revizní komise ČMKOS,
zpráva o hospodaření ČMKOS za rok 2009, předložena zpráva o stavu členské základny OS sdružených v ČMKOS k 30. 6. 2010 a počet členů
Sněmu ČMKOS pro rok 2011. Jednání sněmu
bude uzavřeno informací o činnosti Regionálních
rad OS ČMKOS za rok 2009.
V průběhu zasedání sněmu bude otevřena diskuse k aktivitám OS rozpočtové a příspěvkové
sféry v současnosti, dopady schválených zákonů
ve stavu legislativní nouze, dopady schváleného
státního rozpočtu do ekonomiky ČR a dopady navrhovaných legislativních změn v oblasti zdravotnictví.
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