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PODÍL PRAŽSKÉ RROS NA MĚSTSKÉ
TRIPARTITĚ JE ODPOVĚDNÝ
Členem Regionální rady odborových svazů (RROS) Praha jsem se stal na návrh
našeho odborového svazu v roce 2004 a v lednu roku 2005 jsem byl zvolen jejím
předsedou. V průběhu uplynulých let se na činnosti regionální rady v Praze podílelo šestnáct až devatenáct odborových svazů sdružených v ČMKOS.
V
průběhu
roku se konají
čtyři až pět řádných
zasedání
RROS a na nich
jsou pravidelně
projednávány informace
zástupců jednotlivých OS zastoupených v RR. Dalším pravidelným
Bc. Josef PECHAN
bodem jednání
jsou informace
z vedení ČMKOS a členů RR zastoupených
v poradním sboru Úřadu práce Hlavního
města Prahy.
V průběhu uplynulých let spolupracovali
členové RROS na jedné z oblastí realizace Evropského sociálního fondu v České republice
a to Jednotného programového dokumentu
pro Cíl 3. Jednalo se o výběrovou komisi při
Ministerstvu práce a sociálních věcí. Tato komise hodnotila předložené projekty a přidělovala jim finanční prostředky. Jednalo se
i o projekty předložené ČMKOS.
Dále byla navázána spolupráce s odborem
zahraničních vztahů a fondů EU Magistrátu
Hlavního města Prahy na Operačním programu – Adaptabilita. V programovém období
2007 až 2013 bude Hlavní město Praha čerpat
podporu v rámci Cíle regionů - konkurence-

schopnost a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu – Adaptabilita. Členy komise jsou
předseda a jeden z místopředsedů regionální
rady.
Je rovněž důležité zdůraznit, že až do roku
2011 nebyla v Praze ustavena územní Rada
hospodářské a sociální dohody. Po celou tuto
dobu zaujímalo vedení Magistrátu hlavního
města k založení tzv. tripartity negativní postoj. Začátkem roku 2011 však nové vedení
Magistrátu změnilo k tripartitě svůj postoj
a vyzvalo podnikatele i odbory k založení
„Rady hospodářské a sociální dohody Hlavního města Prahy“.
V dubnu 2011 se konalo první zasedání
RHSD, na kterém byl schválen Statut, Jednací
řád, předsedkyně za Magistrát i dva místopředsedové za odborové svazy a za svazy zaměstnavatelské a podnikatelské. Bylo dohodnuto, že na dalším zasedání budou schváleny
jednotlivé komise podle shody všech zúčastněných stran a dále její čtyři pracovní komise
- pro učňovské školství, pro investice a infrastrukturu, komise sociální a zdravotní i komise pro podporu podnikání. Zároveň byli
zvoleni předsedové jednotlivých komisi a dohodnuty počty jejich členů. Každá strana bude
v jednotlivých komisích zastoupena svými
třemi členy. V průběhu roku 2011 proběhla jednání jednotlivých pracovních komisí a na zasedání tripartity bylo konstatováno, že čin-

nost komisí byla dobře nastartována
a všechny tři strany projevují o její aktivní činnost výrazný zájem. Bohužel, v druhé polovině roku 2011 došlo k personální změně ve
vládnoucí koalici na Magistrátu (k odchodu
zástupců ČSSD), a tím také k utlumení činností městské tripartity, a potažmo i činnosti
jednotlivých pracovních komisí.
Počátkem letošního roku, po urgencích ze
strany naší RROS, předsedkyně pražské
RHSD radní Aleksandra Udženije oznámila
nominaci nových zástupců Magistrátu do tripartity s tím, že v průběhu dubna 2012 bude
svoláno plenární zasedání. Důležité pro práci
i propagaci činnosti RROS Prahy bude pokračování činností RHSD, a zejména pak jejích
pracovních komisí. Je nutné podotknout, že
postavení pražské RROS je svým způsobem
specifické. Jedná se o to, že všechny regionální rady mají pro svou činnost uvolněného
pracovníka, a to regionálního manažera pro
sociální dialog, který je odměňován z prostředků evropského projektu. Praha, jako
hlavní město, bohužel tyto prostředky čerpat
nemůže.
Činnost pražské RR je poměrně rozsáhlá
a její perfektní zvládání si vyžaduje od jejích
členů plné nasazení, třebaže všichni jsou navíc plně vytíženi náročnou činností pro své
odborové svazy i své základní organizace.
Všichni členové RROS však chápou své členství v této Radě jako odpovědné poslání a nikdo si dosud nestěžoval na pracovní přetížení,
třebaže ve skutečnosti existuje.
Bc. Josef PECHAN,
předseda RROS Praha

ZPROSTŘEDKOVATEL ROZHODL
O DODATKU Č. 1 KSVS
V minulém čísle Stavebníka jsme informovali o předání návrhu Dodatku
č. 1 Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a jejich odmítavé reakci. Na
prvním vyjednávání dne 16. 1. 2012 se
jejich odmítavé stanovisko více než
potvrdilo. Trvali na zmrazení tarifních
mezd, které podpořili tvrzením o tzv.
kladné nule, což v překladu znamená
– jak nezapomněli připomenout – že
mohli přijít i s návrhem snížení tarifů.
Navíc zdůraznili, že nepředkládají
žádné změny ve stávajících ustanoveních KSVS, kde novelou Zákoníku
práce došlo ke změnám. Tento postup deklarovali jako vstřícný.

Při podpisu Dodatku č. 1 KSVS na rok 2012 (zleva) předseda OS Stavba ČR Stanislav
Antoniv, předseda OS dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech
a Moravy Jan Rejský a prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav
Matyáš.

Celou situaci projednalo Předsednictvo našeho OS na svém jednání dne 25. 1. 2012 a stanovilo jako nepodkročitelnou hranici růstu tarifů

(Pokračování na str. 2)

NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI A ZÁKONŮ SOUVISEJÍCÍCH
S účinností od 1. 1. 2012 dochází k novelizaci zákona č. 435/2004 Sb., o zaměst- 10. Agentura práce je povinna sjednat pojištění
pro případ svého úpadku, na jehož základě
nanosti, ve znění pozdějších předpisů. Byl dále přijat zákon č. 367/2011 Sb.,
vzniká dočasně přidělenému zaměstnanci
kterým se mění zákon o zaměstnanosti a další související zákony.
Jedná se rozsáhlé a podstatné změny tohoto zákona, které jsou přijaty v kontextu tzv. reformních
zákonů a které zejména přinášejí zhoršení podmínek pro uchazeče o zaměstnání a umožňují další
rozšíření pro působení soukromého sektoru v oblasti státní správy, konkrétně při zprostředkování
zaměstnání.

7. Na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok
uchazeč, se kterým byl v době posledních 6 měsíců před zařazením do evidence uchazečů
o zaměstnání zrušen pracovní poměr pro porušení jiné povinnosti zaměstnance podle ZP
zvlášť hrubým způsobem – jedná se o hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného za-

§ PRÁVNÍK RADÍ ODBORÁŘŮM §
Z hlediska rozsahu předmětné novely se v následujícím přehledu zaměřím pro informaci opět
pouze na nejdůležitější změny:
1. Je zakotven zákaz jakékoliv diskriminace s odkazem na antidiskriminační zákon, odstraňují
se proto duplicitní ustanovení za účelem zpřehlednění právní úpravy tohoto institutu - § 4.
2. V případě zprostředkování zaměstnání dojde
ke spolupráci úřadu práce s agenturami práce,
zprostředkovatelskou činnost mohou agentury práce vykonávat na základě dohody s úřadem práce v rámci nově upraveného sdíleného
zprostředkování - § 14 odst. 6.
3. Doplňuje se pojem vhodného zaměstnání pro
uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn
na výkon veřejně prospěšných prací - § 20 odst.
3.
4. Vzniká nová překážka pro zařazení a vedení
v evidenci uchazečů o zaměstnání, tj. o důvod,
že fyzická osoba ukončí zaměstnání bez vážného důvodu sama nebo dohodou se zaměstnavatelem, nebo s ní zaměstnavatel ukončí zaměstnání z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, může být
tato osoba zařazena do evidence po 6 měsících
od původně sjednaného dne nástupu do zaměstnání takto zprostředkovaného - § 25 odst.
8.
5. Pokud uchazeč odmítne bez vážných důvodů
vykonávat veřejně prospěšné práce v rozsahu
nejvýše 20 hodin týdně, je-li veden v evidenci
déle než 2 měsíce, je vyřazen z evidence - § 30
odst. 2 písm. d).
6. Zaměstnavatel může oznámit úřadu práce
volné pracovní místo, ale není to již jeho povinnost - § 35 odst.1.

městnance podle § 301 a ZP a nový výpovědní
důvod podle § 52 písm. h) ZP - § 39 odst. 2 písm.
b).
8. Rozhodné období pro posuzování nároků na
podporu v nezaměstnanosti se zkracuje ze 3 na
2 roky - §§ 41 odst. 1, 48, 49 odst. 1.
9. Možnost výplaty podpory v nezaměstnanosti
i s využitím platební funkce karty sociálních
systémů - § 53 odst.1.

právo na plnění, pokud mu agentura práce z důvodu svého úpadku nevyplatí mzdu - § 58
a odst. 1.
11. Vypuštění institutu chráněné pracovní dílny §§ 75,76, a další změny v oblasti zaměstnávání
osob se zdravotním postižením.
12. Uchazeč o zaměstnání si může za podmínek
stanovených tímto zákonem zabezpečit sám
rekvalifikaci - § 109 a.
13. Úřad práce může zprostředkovávat zaměstnání uchazečům o zaměstnání prostřednictvím agentury práce, na základě dohody může
úřad poskytnout agentuře práce příspěvek sdílené zprostředkování - § 119 a.
14. Dílčí změny v oblasti zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí.
15. Dílčí změny v oblasti kontrolní činnosti. Podstatná změna je převedení kontrolní činnosti
na úseku zaměstnanosti z úřadů práce na
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty - § 125.
Zpracoval : JUDr.Lubomír DLOUHÝ

DALŠÍ NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI
V částce 128 ročníku 2011 Sbírky zákonů ČR je publikován zákon č. 364/2011 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí, který nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.
Tento zákon je v podstatě obsahově i názvem
stejný se zákonem, který byl přijatý pod č. 347/2010
Sb. již s účinností od 1. 1. 2011. Ústavní soud však
uvedený zákon zrušil svým Nálezem č. 80/2011 Sb.,
zveřejněným ve Sbírce zákonů dne 25. 3. 2011, a to
s účinností ke dni 31. 12. 2011. Parlament ČR proto
v rámci nezbytné kontinuity právní úpravy přijal
výše uvedený zákon tak, aby organicky navázal na
existující právní úpravu.
Informaci o nejdůležitějších změnách dotčené
právní úpravy jsem vypracoval dne 10. 12. 2010
a byla publikována i ve Stavebníku.
Zákon č. 364/2011 Sb. přináší podstatnou změnu
v oblasti novelizace zákona o zaměstnanosti č.
435/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Obsahuje totiž nový § 44 b, který stanoví podmínky
a rozsah poskytnutí kompenzace od úřadu
práce v případě, že uchazeči o zaměstnání ne-

bylo zaměstnavatelem vyplaceno při skončení
pracovního poměru zákonné odstupné v nejbližším určeném výplatním termínu. Za dobu
od skončení pracovního poměru do doby, kdy začne být uchazeči o zaměstnání poskytován příspěvek v nezaměstnanosti, náleží právě zmíněná kompenzace. Její výše se stanoví jako násobek doby, za
kterou náleží odstupné a 65 % průměrného čistého
měsíčního výdělku, který byl u uchazeče zjištěn
pro pracovněprávní účely v jeho posledním skončeném zaměstnání. O poskytnutí kompenzace
vydá úřad práce rozhodnutí, po nabytí právní moci
úřad práce provede výplatu a dále činí úkony vůči
zaměstnavateli, který odstupné nevyplatil.
Toto je jedna z několika pozitivních změn
v rámci probíhající rozsáhlé novelizace právních
předpisů v souvislosti s tzv. reformou.
Zpracoval : JUDr.Lubomír DLOUHÝ

ZPROSTŘEDKOVATEL ROZHODL O DODATKU Č. 1 KSVS
(Dokončení ze str. 1)
vyrovnání inflace roku 2011, tj. zvýšení tarifů o 1,9
%. Na druhém jednání s týmem zaměstnavatelů
dne 30. 1. 2012 jsme hned v úvodu položili otázku,
zda je strana SPS ČR připravena k jednání o zvýšení tarifů odpoutáním se od nulového řešení. Odpověď byla velice jasná – vyjednávací tým zaměstnavatelů potvrdil, že nemá žádný mandát k jakémukoli navýšení tarifů. Navrhli jsme proto přerušit jednání a postoupit náš spor zprostředkovateli
MPSV. Strana SPS požádala o ještě jedno jednání
na den 15. 2. 2012 s tím, že projedná v Exekutivě
SPS ČR ještě jednou možnost odpoutání se od
nuly. Po jejich jednání, kdy Exekutiva SPS ČR trvala na zmrazení tarifů, bylo třetí jednání odvoláno a SPS ČR navrhl jako zprostředkovatele našeho sporu Ing. Luďka Mertu. S tímto návrhem OS
Stavba ČR souhlasil.

2 - STAVEBNÍK

Dne 29. 2. 2012 proběhlo jednání zástupců našeho vyjednávacího týmu se zprostředkovatelem,
kterému jsme předali Stanovisko OS Stavba ČR
a OS DOSIA k nastalému sporu a veškeré podkladové materiály k našemu návrhu růstu tarifních
mezd o 5 %, tj. o součet inflace roku 2011 a predikci
ČNB na rok 2012. V diskuzi zprostředkovatel Ing.
Merta uznal váhu a logiku našich argumentů. Okamžitě poté jednal i se stranou zaměstnavatelů a dne
5. 3. 2012 vydal Návrh na řešení kolektivního sporu,
ve kterém – s přihlédnutím k tíživé situaci našeho
odvětví – navrhl zvýšení tarifních mezd o dvě procenta.
OS Stavba ČR tento návrh přijal, ale strana SPS
ČR měla k němu výhrady. Hrozilo protahování
sporu, pokud bychom nepřijetím návrhu museli –
v souladu se Zákonem o kolektivním vyjednávání spor postoupit rozhodci. Na schůzce předsedy OS
Stavba ČR s prezidentem SPS ČR nakonec došlo ke
kompromisní dohodě a strana zaměstnavatelů vyslovila souhlas s růstem tarifních mezd o inflaci
roku 2011, tj. o 1,9 %. Dne 7. 3. 2012 byl Dodatek č.

1 ke KSVS podepsán spolu s návrhem na rozšíření na celé odvětví stavebnictví.
Text Dodatku č.1 byl poté okamžitě umístěn na
webové stránky OS Stavba ČR a rozeslán do všech
ZO a MO OS. Můžeme si však položit otázku, zda
růst tarifních mezd o 1,9 % je úspěchem či nikoli,
vezmeme-li v úvahu čísla růstů, která zaznívala na
podzimním jednání Sněmu OS Stavba ČR. Konstatuji, že – ač nespokojen s dosaženým číslem růstu
– je to maximálně možné číslo, které vedlo k dohodě a odvrátilo nebezpečí protahování jednání
se všemi negativními dopady. Petr JANOUŠEK,
předseda komise kolektivního vyjednávání

 STAVEBNÍ VELETRHY BRNO. 17.
mezinárodní stavební veletrhy v Brně se
letos uskuteční ve dnech 24. až 28. dubna.
Budou prezentovat realizace staveb, stavební řemesla a technologie, stavební materiály a výrobky, stavební stroje, stavební konstrukce a další příbuzné obory.

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ HLEDALO CESTU Z KRIZE
Snižování státních investic a trvající slabá aktivita soukromého sektoru způsobily, že se tuzemské stavebnictví ocitlo na sestupné spirále. Na Fóru českého
stavebnictví, které se uskutečnilo 6. března v Praze, to prohlásil prezident
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václav Matyáš.
Stavební fórum se letos konalo pod heslem: Politická, ekonomická a právní nejistota škodí podnikání. Prezident Matyáš zároveň konstatoval, že personální změny na
ministerstvech, dlouhodobá nefunkčnost
státní správy, nekompetentnost pracovníků, nečinnost nebo pomalá činnost v oblasti legislativy - jsou pro stavbaře někdy
opravdu skličující. Zdůraznil, že na prohlubující se propad ekonomiky, který vláda
řeší škrty v rozpočtu veřejných investic,
musejí ve firmách reagovat drastickým snižováním nákladů a také i propouštěním zaměstnanců. Z trhu zmizela řada menších
a středních firem, ale i některé větší firmy.
Řada stavbařů tak končí na úřadech práce,
což vytváří další tlak na stát, to je na vyplá-

cení podpor v nezaměstnanosti či na výplatu sociálních dávek.
Přitom každá miliarda investic znamená
400milionový přínos do státního rozpočtu,
uvedl dále prezident Matyáš. Podle něho
firmy nemají jistotu v podnikání, nemají
důvod investovat. Ztráta zaměstnání snižuje ochotu obyvatelstva si pořídit nový
dům či byt. Což je další z důvodů snižování
počtu zakázek, zejména v pozemním stavitelství. Co očekáváme od vlády? položil si
řečnickou otázku prezident Matyáš. Podle
něho by vláda měla vykázat a zabezpečit
stav veřejných financí nejen úsporou, ale
i zvýšením příjmů. Měla by vytvářet podmínky pro silnější růst ekonomiky, ale zatím se její filozofie opírá o razantní škrty.

Účastníci semináře pro zástupce zaměstnanců v ERZ

SEMINÁŘ PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ V ERZ
V únoru letošního roku se sešli zástupci zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců (ERZ) na svém pravidelném semináři. Toto setkání se konalo v souladu s plánem práce a proběhlo téměř na den přesně jako loňské.
Účastníci byli informováni o činnosti OS
Stavba ČR, zmíněn byl zejména průběh
a stav vyjednávání dodatku KSVS. Dále zazněly informace o aktivitách ČMKOS v Radě
hospodářské a sociální dohody (RHSD),
o pokračování kampaně „Otevřete oči“,
spolupráci s ostatními občanskými sdruženími a iniciativami. Další informace se týkaly transpozice směrnice o ERZ 2009/38/
ES do naší legislativy, která proběhla zákonem č. 185/2011 Sb. (do ZP – zák. č. 262/2006
Sb.) a zdůrazněny byly hlavní změny. Součástí semináře byla i upoutávka na závěry
sjezdu EFBWW v Palermu, zejména na
akční program na roky 2012 – 2015, část 5 věnovanou ERZ. Opomenuta nebyla ani
otázka obsahu porady multiprojektových
koordinátorů ERZ, včetně přípravy na následující poradu koordinátorů, která se
uskuteční v březnu 2012.
Většina přítomných, ale i část omluvených zástupců zaměstnanců v Evropských
radách zaměstnanců, vyplnila dotazník na
rok 2012, někteří dokonce předali i kopie dohod jednotlivých ERZ, což bylo kvitováno
s povděkem. Zástupkyně ČMKOS PhDr.
Hana Málková zmínila ještě jednou změny,
které přinesla novelizace směrnice o evropských radách zaměstnanců 2009/38/ES.
Dále zdůraznila stávající roli EU – chartu
lidských práv a postoj vlády ČR k ní. Infor-

movala rovněž o skutečnosti, že předseda
ČMKOS Jaroslav Zavadil se stal členem řídícího výboru EOK. Zmínila i přípravu nového rozpočtového rámce EU – zejména
v souvislosti s možností využití projektů.
Nabídla možnost zasílání informací z mezinárodního oddělení ČMKOS, konstatovala
obecný problém s překlady a tlumočením
do východoevropských jazyků. Účastníci
semináře obdrželi všechny dokumenty, ze
kterých bylo citováno na jednání v elektronické podobě.
Jednotliví členové ERZ informovali přítomné kolegy o svých zkušenostech z jednání v rámci ERZ. Zazněly rovněž zajímavé
informace svědčící o prospěšnosti ERZ pro
řádné zastupování zaměstnanců. U většiny
příspěvků nezůstalo pouze u strohého monologu zástupců zaměstnanců v ERZ, ale
proběhla k nim i živá diskuse. Někteří účastníci využili k poskytnutí informací i připravenou projekční techniku, což bylo nesporně přínosem. V rámci závěrečné diskuse byla ověřena aktuálnost informací EFBWW o ERZ a zodpovězeny dotazy přítomných. Všichni účastníci semináře se shodli
na tom, že podobná setkání jsou velice podnětná a vyjádřili zájem v tomto duchu dále
pokračovat.
Ing. Pavel ZÍTKO,
koordinátor ERZ

Pokud jde o dopravní infrastrukturu, Matyáš připomněl, že přes programové prohlášení vlády ČR o zachování výše investic
došlo k největšímu utlumení programů.
V bytové výstavbě zkritizoval zastavení
programu „Panel“ s tím, že dotační program Jessica jej nemůže zcela nahradit.
V závěru vyzdvihl myšlenku zjednodušení
legislativy pro stavbaře. Dotknul se i problému občanských iniciativ a kriticky se
vyjádřil ke snahám některých činitelů vrátit se k možnosti, aby se tyto iniciativy
mohly vyjadřovat i v průběhu stavebního
řízení.
Na Stavebním fóru vystoupil i premiér
Petr Nečas, který prohlásil: „Rád bych
přinášel jen dobré zprávy, ale v současnosti to, bohužel, není možné,“ s odkazem
na turbulence v evropské ekonomice. Navíc
je nutné počítat s tím, že v unijním rozpočtovém období 2014 -2020 bude EU rozdělovat prostřednictvím strukturálních fondů
méně peněz než nyní. V panelové diskusi
ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba
navrhl, že by se z programů EU financujících např. vzdělávání mohlo přesunout 20
až 30 mld. Kč do projektů na výstavbu infrastruktury. Kuba chce pro přesun peněz
mezi operačními programy získat podobnou výjimku jako Řecko. „Schválení tohoto
přesunu ale bude velice obtížné, protože
nejsme Řecko“, podotkl ministr pro místní
rozvoj Kamil Jankovský. Ministr dopravy
Pavel Dobeš uvedl, že „chceme na poradě
ekonomických ministrů otevřít téma staveb za 29 mld. korun, na které stát uzavřel
smlouvy v minulých letech a které můžeme začít hned stavět.“ Tyto stavby, na
které nyní nejsou peníze, by stát podle Dobeše postupně splácel až v příštích letech,
a to jen z národních zdrojů.
V rámci panelové diskuse vystoupila
i řada představitelů stavebních firem a ekonomů, kteří se ze svého úhlu pohledu věnovali základní otázce, co lze udělat pro podporu rozvoje stavebního trhu ČR.
Miroslav SVOBODA,
tiskový mluvčí OS Stavba ČR

SETKÁNÍ OS A IOZ
Ve dnech 15. - 16. března se uskutečnilo
v Praze společné jednání představitelů OS
Stavba ČR a Integrovaného odborového
zväzu (IOZ). Předseda OS přivítal ve své
kanceláři předsedu IOZ Dušana Barčíka,
místopředsedkyni Martu Brodzianskou
a asistentku předsedy Kamilu Horínkovou. Za českou stranu se jednání dále zúčastnili místopředseda OS Milan Vomela
a asistentka předsedy OS Iveta Pýchová.
Jednání se uskutečnilo na základě Dohody o spolupráci mezi oběma svazy, jejíž
plnění bylo zhodnoceno a oboustranně
stvrzeno. Představitelé vedení se dále vzájemně informovali o činnosti obou svazů
i o plnění jejich priorit. Závěrem byly
schváleny společné akce na letošní rok:
společné setkání Komise mladých OS
Stavba ČR a Rady mladých IOZ, které se
uskuteční 7. - 8. června 2012 v ČR a ve
dnech 21. a 22. června se na Slovensku
uskuteční setkání regionálních manažerů
obou stran.
–ip-
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AKTUALITY
Z ČMKOS

Za zimních plískanic patří sálová kopaná k velmi oblíbeným sportům

ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ V HALÁCH
Zimní měsíce jsou sice doménou lyžování a ledního hokeje, ale tělocvičny
i sportovní haly dnes umožňují pokračovat, navzdory mrazům a fujavicím,
i v kopané, samozřejmě sálové.
První letošní Přebor ČR stavebních škol v sálové
kopané uskutečnil OS Stavba ČR spolu s vedením
Střední průmyslové školy technické (SPT) dne 30.
ledna 2012 v areálu školy v Mostě – Velebudicích.
Vlastní turnaj byl napínavý od počátku až do
konce a stále nebylo jasné, kdo si z Mostu odveze
palmy vítězství. Nakonec si zlaté medaile z Velebudic nikdo neodvezl, protože zůstaly v domácí pořadatelské škole. Podle počtu získaných bodů dopadl
nakonec přebor takto:

1. SŠT Most – Velebudice – 15 bodů,
2. SŠS Teplice - 13 bodů a
3. SPŠ Tachov - 11 bodů.
Ostatním účastnickým družstvům nezbývá, než
trénovat „ještě lépe, více a radostněji“, aby se příště
pořadí vítězů „zamíchalo“.
Na závěr nesmíme opomenout zdůraznit, že
tento přebor sponzorovala i OZP zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví.
–vv-

PŘED REGIONÁLNÍMI KONFERENCEMI
Předsednictvo OS STAVBA ČR se na svém 5. zasedání dne 25. 1. 2012 rozhodlo
svolat jarní Regionální konference OS v navržených termínech a s tímto jednotným programem:

Zahájení, volba pracovního předsednictva a řídícího jednání.

Volba pracovních komisí, jmenování skrutátorů
hlasů.

Informační blok – informace předsedy OS, informace místopředsedy OS, informace zástupce OS v RR
ČMKOS, informace příslušného regionálního manažera
a informace příslušného svazového inspektora BOZP.

Zpráva o stavu kolektivního vyjednávání na odvětvové úrovni, diskuse

Návrh usnesení

Závěr

ODMÍTNUTÍ ČMKOS
ČMKOS okamžitě reagovala na stanovisko
ekonomických ministrů Vlády ČR ze 27.
února tr. ke snížení rozpočtového schodku
na nadcházející roky.
ČMKOS poukazuje na skutečnost, že současnou ekonomickou situaci způsobila nezodpovědná rozpočtová a daňová politika vládnoucích koalic od roku 2006.
Usvědčujícím důkazem je i ta skutečnost, že k dosažení snížení schodku státního rozpočtu o 30 miliard korun v roce 2014 se musí zvýšit příjmy a seškrtat
výdaje. Podle ČMKOS je tato politika bezvýchodná,
protože k prosperitě se nelze proškrtat a dovede následně ČR k likvidaci veřejných služeb a snížení životní úrovně, zejména důchodců a rodin s dětmi.
ČMKOS proto vyzývá vládu, aby přijala dvě
zásadní opatření:
1. Zastavila důchodovou reformu a zavedení
soukromého důchodového spoření, které bude
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Regionální konference se budou konat v těchto termínech:
11. dubna 2012
12. dubna 2012
17. dubna 2012
18. dubna 2012
19. dubna 2012
24. dubna 2012
25. dubna 2012
26. dubna 2012

Ústí nad Labem
Hradec Králové
Praha a Střední Čechy
Plzeň
České Budějovice
Brno
Olomouc
Ostrava

mít za následek další zvýšení dluhu státního
rozpočtu.
2. Přehodnotila tempo snižování státního
dluhu.
ČMKOS je připravena pomoci vládě při hledání prorůstových opatření, která mohou být nyní jediným nástrojem ke snížení deficitu veřejných financí. Zároveň
ČMKOS vyzývá vládu, aby jí byl předložen oficiální
materiál a mohla se tak k němu podrobněji vyjádřit.

BRÍFING ČMKOS V PS
Dne 22. února tr. svolal předseda ČMKOS
Jaroslav Zavadil spolu s předsedou České
strany sociálně demokratické Bohuslavem
Sobotkou společný brífink v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze k podání ústavní
stížnosti týkající se nového výpovědního důvodu ze strany zaměstnavatele pro porušení
léčebného režimu v době nemoci. Tento postup mohou zaměstnavatelé uplatňovat od 1.
1. 2012 v souvislosti s novelou zákoníku práce.

 Na 27. zasedání Rady ČMKOS konaném dne 20. 2. tr. informoval předseda J.
Zavadil o „novoroční“ tiskové konferenci ČMKOS, která se uskutečnila 10.
února na téma „Pět vážných malérů“,
které podle ČMKOS rozkládají ČR.
 Předseda Zavadil informoval členy
Rady rovněž o chystaném bipartitním
jednání se zaměstnavateli k otázkám
předčasných důchodů, tzv. kurzarbeitu
a k úrazovému pojištění ještě před jednáním pléna RHSD (Rady hospodářské
a sociální dohody).
 Zástupci občanské iniciativy ProAlt (pp. Májíček a Lánský) informovali
členy Rady formou prezentace „NEDEJME SE“ o připravovaných akcích na
období první poloviny dubna s cílem
společně požadovat odstoupení vlády
a vypsání nových voleb. Tato prezentace byla následně rozeslána všem OS.
 Místopředseda ČMKOS V. Pícl a vedoucí Právního a sociálně-ekonomického odd. ČMKOS V. Samek informovali
Radu o změnách v důchodovém systému, především v otázce předdůchodů.
Předseda OS KOVO J. Středula přitom
akcentoval úvahu o povinném připojištění od zaměstnavatelů u 3. a 4. kategorie.
 Vedoucí odd. ČMKOS pro evropské
a mezinárodní vztahy D. Štechová informovala o přípravách na Evropský akční
den 29. 2. tr., a členské OS sdružené
v ČMKOS byly požádány, aby se ke Dni
aktivně připojily a široce tuto akci propagovaly.
 Předseda OS Stavba ČR St. Antoniv
informoval o skutečnosti, že při kolektivním vyjednávání o mzdové části odvětvové smlouvy nedošlo se zaměstnavateli k dohodě a rozpor byl postoupen
zprostředkovateli.

HORNÍCI SJEZDOVALI
V pátek 16. března se konal v pražském
odborářském hotelu Olšanka VII. sjezd Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu. Zúčastnilo se
ho na 130 delegátů a mezi hosty byl předseda
vlády Petr Nečas, předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil, předseda ČBÚ Ivo Pěgřímek.
představitelé báňských akciových společností, zástupci průmyslových OS ČMKOS
a představitelé zahraničních hornických
OS.
Sjezd se konal za situace, kdy odbory
v OKD Ostrava vyhlásily stávkovou pohotovost a další těžařské společnosti čelí neustálým útokům ze strany ekologických organizací.
Premiér Petr Nečas připustil ve svém projevu, že vláda souhlasí se zavedením předdůchodů pro všechny profese, pokud s tím
budou souhlasit zaměstnavatelé, avšak odbory požadují, aby možnost čerpání předdůchodů byla u zaměstnavatelů v namáhavých
profesích povinná a ti by měli na předdůchody přispívat v rámci doplňkového penzijního připojištění. Předsedou OS byl opět
zvolen Jan Sábel.
–ru-
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