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ODSTUPUJÍCÍ PŘEDSEDA OS STANISLAV ANTONIV BYL
NAVRŽEN DO FUNKCE ČESTNÉHO PŘEDSEDY OS STAVBA ČR
Zhodnocení říjnových Regionálních konferencí OS Stavba ČR, Zpráva Komise
kolektivního vyjednávání a návrh Dodatku č. 1 KSVS, projednání podkladových
materiálů v rámci přípravy IV. zasedání Sněmu OS Stavba ČR 14. prosince 2016
a projednání dalších vnitroodborových otázek – to byly hlavní body programu 9.
zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, které se uskutečnilo 16. listopadu v budově DOS v Praze.
V úvodu Předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv informoval přítomné o svých
kontaktech s představiteli Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR, kdy s jeho
prezidentem Václavem Matyášem hovořil
o připravovaných změnách v řízení SPS,
které by měly být schváleny na listopadové
Valné hromadě SPS. Na tomto jednání by
měla být zrušena tzv. Exekutiva SPS a nahrazena Předsednictvem SPS, které bude rozšířeno o představitele největších stavebních firem u nás. Valná hromada by měla ve funkci
prezidenta SPS Václava Matyáše potvrdit na
další rok do podzimu 2017.
Při jednání s viceprezidentem SPS Pavlem
Ševčíkem hovořili o dalším společném postupu stavebních podnikatelů a odborů vůči
vládě ČR s cílem, aby vláda svými opatřeními
urychlila změny ve stavební legislativě s cílem urychlit stavební řízení.
Poté vystoupil místopředseda OS Stavba
ČR Milan Vomela, který se již od letních měsíců, kdy zastupuje odstupujícího předsedu
OS Stanislava Antoniva, zúčastňuje řady důležitých jednání, a to ve vztahu k vládě ČR,
k zaměstnavatelům a ve vztahu k vedení ČMKOS. Mimochodem, v rámci těchto vazeb, se
Milan Vomela stal členem Rady vlády pro stavebnictví ČR, kde nahradil odstoupivšího
Stanislava Antoniva.
Ve svém příspěvku Milan Vomela informoval o jednání delegace ČMKOS s vedením
hnutí ANO, neboť odbory s tímto politickým
hnutím zatím neměly kontakt na takové
úrovni, jako mají například s ČSSD, či některými jinými politickými stranami. Dále seznámil členy předsednictva se žádostí OS
KOVO, aby jednotlivé odborové svazy pod-
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Vážení kolegové, členové Odborového
svazu Stavba ČR, a rovněž i ostatní čtenáři
našeho časopisu Stavebník, dovolte nám,
abychom při příležitosti blížících se vánočních a novoročních svátků vám popřáli
hlavně mnoho klidu, osobní pohody a zaslouženého odpočinku při vašich setkáních
s vašimi nejbližšími a do nového roku 2017
vám přejeme hodně úspěchů v pracovním
i osobním životě.
Redakční rada časopisu Stavebník

rope. Mimo jiné se v ní uvádí, že minimální
mzdy jsou ve východním regionu výrazně
nižší než v západní Evropě. Ve srovnání vycházejícím z parity kupní síly je na tom nejhůře Česká republika, jejíž minimální mzda
dosahuje pouhých 35 % nejvyšší minimální

Členové Předsednictva OS Stavba ČR se na svém jednání 16. listopadu sešli v zasedací místnosti OS v budově DOS, kdy zhodnotili průběh říjnových regionálních konferencí a projednali přípravu prosincového zasedání Sněmu OS Stavba ČR, včetně
otázky kolektivního vyjednávání počátkem roku 2017
Foto: Miroslav Svoboda
pořily rezoluci „Stejná mzda za stejnou práci
a solidarita v Evropské unii“, která byla přijata v červnu v Madridu ve Španělsku na kongresu Východního regionu IndustriAll Eu-

mzdy v Evropě, která je v Lucembursku. Místopředseda Vomela k tomu dodal, že o této

(Pokračování na str. 2)

REGIONÁLNÍ KONFERENCE OS STAVBA
ČR V ŘÍJNU ÚSPĚŠNĚ PROBĚHLY
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR pro rok 2016 proběhla v měsíci říjnu letošního roku III. zasedání Regionálních konferencí, jejichž program byl schválen na červnovém 7. zasedání Předsednictva OS Stavba ČR.
V úvodu každé regionální konference vystoupili předseda OS Stavba ČR Stanislav
Antoniv a místopředseda OS Ing. Milan
Vomela, kteří jejich účastníky informovali
o situaci v českém stavebnictví a v této souvislosti i o jednáních s vedením Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR, dále
o jednáních s ministry vlády ČR a představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů v rámci tripartity či i na bipartitní
úrovni.
Například na Regionální konferenci

Praha a střední Čechy, která se konala
11. října, se předseda Antoniv mj. zmínil, že
uzavření nové KSVS s platností od 1. dubna
2016 do 31. března 2019, s výjimkou její
mzdové části, je výrazem velmi solidního
sociálního dialogu mezi OS Stavba ČR
a SPS, neboť v této KSVS je přímo sjednáno
13 ustanovení nad rámec zákoníku práce
a dalších ustanovení, která mají doporučující charakter pro sjednání závazků v podni-

(Pokračování na str. 2)

REGIONÁLNÍ KONFERENCE OS STAVBA ČR V ŘÍJNU…
(Dokončení ze strany 1)
kových kolektivních smlouvách (PKS). Zároveň ale upozornil, že vzhledem ke složitějšímu vývoji v českém stavebnictví lze očekávat, že vyjednávání o navýšení mzdových
podmínek, ať již KSVS, či podnikových kolektivních smluv, nebude jednoduché.

což je paradoxní situace, když vláda ČR
uznává sociální dialog.
Předseda OS Stanislav Antoniv dále oznámil, že k 31. prosinci 2016 končí ve funkci
předsedy OS Stavba ČR a zároveň odchází
do důchodu. Dále přítomné informoval, že
představitelům ústředních státních orgánů
(vláda ČR apod.) a zaměstnavatelských

Na programu říjnové regionální konference Praha + střední Čechy, která se uskutečnila ve velkém zasedacím sále v Domě odborových svazů v Praze, bylo seznámení se
situací ve stavebnictví a vyjasnění si možného průběhu kolektivního vyjednávání
o Dodatku č. 1 KSVS, který se týká nárůstu minimálních mzdových tarifů pro rok
2017
Foto: Miroslav Svoboda
Předložené hodnocení Rezoluce k pracovnímu právu mj. konstatuje, že ČMKOS,
po projednání se zaměstnavatelskými
a podnikatelskými svazy, je iniciátorem poměrně rozsáhlé novely zákoníku práce,
která by měla přinést odstranění některých
výkladových problémů v praxi. Ale kvůli zamítavému stanovisku zaměstnavatelů se to
zatím nepodařilo. Zároveň zpráva konstatuje, že se u nás vytváří právní prostředí,
které výrazně komplikuje činnost odborů,

a podnikatelských svazů sdělil, že jej na
všech jednáních s nimi nahradí místopředseda OS Milan Vomela.
Místopředseda OS Milan Vomela poté poukázal na složitý vývoj českého stavebnictví
v letošním roce. Hovořil o svém jednání
s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou
a prezidentem SPS Václavem Matyášem,
k němuž došlo v srpnu t.r., a na jehož programu bylo posouzení všech možných návrhů, jak co nejrychleji dosáhnout změn ve

stavební legislativě. Seznámil přítomné
s průběhem dalších jednání s představiteli
zaměstnavatelských a podnikatelských
svazů v rámci tripartity či na úrovni bipartity.
Dále informoval o jednáních Rady ČMKOS,
kdy konstatoval, že vedení ČMKOS oceňuje,
že některým odborovým svazům se letos podařilo dosáhnout zvýšení počtu svých členů,
a to celkem až o téměř 15.000 členů.
Specialista OS Ing. Pavel Zítko zhodnotil úroveň podnikových kolektivních smluv,
kdy konstatoval, že jejich úroveň roste, přičemž řada z nich dosáhla i vyšší úrovně, ať
již jde o mzdovou část, či pracovní a sociální
benefity, než je dohodnuto v rámci KSVS.
Svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý
se věnoval právním složitostem při registraci adres odborových organizací u rejstříkových soudů.
Součástí Regionální konference Praha
a střední Čechy byla i otázka návrhu, aby za
odstupujícího člena Předsednictva OS
Stavba ČR Pavla Meyera (odchází do důchodu) byl do této funkce navržen Ing. Petr
Půta, který se stal novým předsedou ZO OS
Stavba ČR v a.s. Metrostav.
XXX
Zhodnotíme-li průběh všech ostatních regionálních konferencí, musíme konstatovat, že v jejich závěru vždy proběhla věcná
diskuse ke všem bodům zasedání. Na dotazy odpovídali předseda OS Stanislav Antoniv, místopředseda OS Milan Vomela a příslušní specialisté OS.
Ve všech regionech byly schváleny návrhy zvolit do funkce předsedy OS Ing. Milana Vomelu a do funkce místopředsedy OS
Ing. Pavla Zítka. Prosincový IV. Sněm OS
bude volit nového předsedu, místopředsedu a člena Předsednictva OS z těchto návrhů, které vzešly z regionů.
V regionech Praha, Olomouc a Hradec
Králové byli zvoleni novými členy Sněmu
OS Stavba ČR za regiony Praha Ing. Petr
Půta, za Olomouc Miroslava Němcová a za
Hradec Králové Milan Hynek.
Závěrem je nutné vyzvednout vysokou
účast na jednáních regionů Ústí nad Labem
a Hradec Králové.
Miroslav Svoboda, Josef Vach

ODSTUPUJÍCÍ PŘEDSEDA OS STANISLAV ANTONIV…
(Dokončení ze strany 1)
záležitosti se bude hovořit na jaře na setkání
stavebních odborových svazů skupiny zemí
W6 (Rakouska, Německa, Polska, Slovenska, Maďarska a ČR), které proběhne v Bratislavě na Slovensku. Zároveň konstatoval, že
se v rámci Evropské odborové konfederace
(EOK) připravuje kampaň „Evropa musí dostat přidáno“, což koresponduje s akcí
ČMKOS „Konec levné práce v ČR“. Pokud
jde o aktivity vedení naší odborové konfederace, tak Rada ČMKOS projednala postoj
a postup centrály při volbách na podzim
2017. Informoval i o průběhu porady zástupců Koordinačních odborových orgánů
(KOO) a setkání vedení OS Stavba ČR s odboráři – důchodci.
Předseda Komise kolektivního vyjednávání Petr Janoušek seznámil přítomné s návrhem dodatku ke mzdové části KSVS, který
projedná Sněm OS v prosinci tohoto roku.
Následovalo zhodnocení říjnových regio-
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nálních konferencí a projednání dalších vnitroodborových otázek. V této části jednání
předsednictva zaznělo z úst předsedy, místopředsedy a dalších členů předsednictva OS
ocenění práce Pavla Meyera, který odchází
do důchodu, a přitom v rámci předsednictva
OS vedl v posledních letech jeho majetkovou
komisi, a předtím byl několik let předsedou
Revizní komise OS. Zároveň řadu let vykonával funkci předsedy ZO OS Stavba ČR v a.s.
Metrostav. Proto také Předsednictvo OS
dlouholetou práci Pavla Meyera pro odbory
ocenilo darem.
V této návaznosti zazněla obdobná slova
chvály od přítomných členů předsednictva
i vůči odstupujícímu předsedovi OS Stavba
ČR Stanislavu Antoninovi, který v průběhu
90. let minulého století zastával funkci místopředsedy OS a po pět posledních funkčních
období vykonával funkci předsedy odborového svazu. Člen předsednictva OS Vladimír
Ptáček jménem řady odborářů, s nimiž svůj
krok předem konzultoval, poté navrhl, aby
byla zřízena funkce Čestného předsedy OS
Stavba ČR a na prosincovém Sněmu OS byl
do této nově zřizované funkce zvolen Stanislav Antoniv. Odstupující předseda OS Stani-

slav Antoniv na přednesený návrh reagoval
slovy, že v případě zřízení funkce Čestného
předsedy OS a jeho zvolení do této funkce to
chápe jako skutečné ocenění jeho práce, kterou od počátku 90. let vykonal pro odbory,
konkrétně pro Odborový svaz Stavba ČR.
V průběhu diskuse k tomuto bodu jednání vystoupila řada členů předsednictva OS, kteří
předložený návrh podpořili. Po vystoupení
svazového právníka JUDr. Lubomíra Dlouhého, který přítomné seznámil s tím, jak by
bylo nutné upravit organizační řád odborového svazu, aby byla funkce Čestného předsedy OS Stavba ČR na prosincovém zasedání
OS Stavba ČR ustanovena, a jak by měla proběhnout samotná volba Čestného předsedy
OS, byla tato záležitost uzavřena s tím, že celé
Předsednictvo OS Stavba ČR jednomyslně
předložený návrh schválilo s tím, že s tímto
stanoviskem budou seznámeni členové
Sněmu OS a předložený návrh se na prosincovém jednání sněmu projedná.
V průběhu následujícího jednání Předsednictva OS Stavba ČR byl na programu rozpočet OS na rok 2017, návrh plánu práce OS na
rok 2017 a další vnitroodborové otázky.
Miroslav Svoboda

VEDENÍ OS STAVBA ČR SE OPĚT SEŠLO S ODBORÁŘI – DŮCHODCI
Obdobně, jako je tomu každoročně v tomto období, i letos se opět ve Výstavním každý rok. Proto je v současné době ve hře
sále hotelu Olšanka v Praze uskutečnilo setkání vedení OS Stavba ČR s odbo- otázka politického rozhodnutí, kdy vláda
schválila, že se má odcházet do důchodu v 65
ráři – důchodci.
Místopředseda OS Stavba ČR Milan Vomela v úvodu omluvil neúčast předsedy OS
Stanislava Antoniva, který odchází k 31. prosinci 2016 do důchodu a v současné době v této
souvislosti absolvuje i řadu zdravotních prohlídek, přičemž jedna z nich vyšla i na datum tohoto setkání. V této návaznosti uvedl, že jako
místopředseda OS absolvoval, místo odstupujícího předsedy OS S. Antoniva, v uplynulých
třech čtyřech měsících řadu důležitých jednání
na úrovni tripartity, bipartitních jednání s prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví
(SPS) v ČR Václavem Matyášem. Dále informoval o všech svých jednáních v rámci Rady ČMKOS, či s vládními činiteli a představiteli zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, a
to na jednáních tripartity, či při dvoustranných
jednáních.
Za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
se ujal slova JUDr. Roman Lang, který se především věnoval otázce výkladu nařízení vlády
ČR č. 325 z 21. září 2016, v němž vláda vyhlásila
parametry, které budou pro rok 2017 přiznány
pro zvýšení důchodů. Na základě příslušných
ukazatelů se, podle usnesení vlády ČR, základní výměra důchodů zvyšuje o 110 Kč měsíčně, přičemž procentní výměra důchodu se
zvyšuje o 2,2 %, což pro rok 2017 činí 233 Kč. Zároveň zopakoval svůj loňský výklad o tom, že
uživatelé starobního důchodu, kteří vykonávají výdělečnou činnost, z níž odvádí pojištění,

mohou
požádat
ČSSZ, aby se jim
tato částka promítla
do zvýšení jejich
současného
důchodu. Jde o zvýšení o 0,4 % z výpočtového základu za
každých odpracovaných 360 dní.
Roman Lang dále
upozornil na fakt, že
podle stávajícího
zákona
dochází Zaplněný Výstavní sál odborářského hotelu Olšanka v Praze byl
k postupnému zvy- 7. listopadu opět svědkem každoročního setkání odborářů –
šování věku doby důchodců s vedením OS Stavba ČR
pojištění při odFoto: Miroslav Svoboda
chodu do důchodu,
to je buď odpracovaných let, nebo započtení letech, ale toto usnesení vlády ČR musí ještě
doby, kdy někdo pečuje o závislou osobu, na- projít Parlamentem ČR.
V následné diskusi Milan Vomela a Roman
příklad o bezmocné rodiče, či matky o nemocné děti, případně u občanů, kteří studo- Lang odpovídali na dotazy, které se ponejvíce
vali, před rokem 1996, se jim započítává doba týkaly otázek důchodového pojištění. Napříjejich vysokoškolského studia. Pro letošní rok klad i možnosti předčasného odchodu do důplatí doba pojištění 32 let a pro rok 2017 to již chodu pro těžké profese, kdy vláda ČR tuto
bude 33 let. S tím souvisí i otázka postupného možnost schválila u horníků, ale kdy se tato
zvyšování věku odchodu občanů do starob- otázka týká i stavebnictví, protože v tomto odního důchodu, což znamená, že lidé narození větví hospodářství se vyskytuje řada těžkých
v roce 1977 mají odejít do důchodu v 67 letech, profesí, ať již z hlediska fyzického či duševního
zatímco lidem narozeným po tomto datu, by se opotřebení těchto zaměstnanců.
Miroslav Svoboda
jejich věk do důchodu zvyšoval o dva měsíce za

VYMĚŇOVALI JSME SI INFORMACE PŘED KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍM
Druhého listopadového dne se konala tradiční porada předsedů koordinačních ČR. Řídící jednání zároveň vyzval své kolegy ke
odborových orgánů, kterou tentokrát zahájil a řídil místopředseda OS Milan Vo- stručné informaci o výsledcích kolektivního
vyjednávání na podnikové úrovni, či o očekávámela.
v ČR pro tuto schůzku připravil materiál. Výsledkem této schůzky byly opět přísliby zlepšení s tím, že opět zazněla snaha prosadit jedno
ministerstvo pro oblast stavebnictví místo
oněch sedmi ministerstev, jichž se problematika stavebnictví v současné době dotýká. Místopředseda OS dále informoval o průběhu regionálních konferencí, o jednání předsednictva
OS, přípravě Sněmu OS a návrhu na plán práce
OS pro rok 2017.
V diskusi se hovořilo o dovozu pracovních sil
a dumpingových mzdách. Komentována byla
problematika agentur práce, kdy přítomní k tomuto tématu velmi živě diskutovali. Z pohledu
zástupců KOO se situace v této oblasti postupně stává nepřehlednou a nebezpečnou pro
další vývoj na trhu práce. Dalším podrobně diskutovaným tématem byla otázka výše mezd, zejména jejich srovnání s ostatními státy
EU. V dalších bodech
programu byli účastníci seznámeni se
stavem přípravy Dodatku č. 1 KSVS. Následně byl komentován aktuální stav kolektivního vyjednávání na podnikové
úrovni. Potvrzuje se
trend, že v podnicích, kde se kolekPředsedové Koordinačních odborových orgánů ZO OS Stavba tivně vyjednává, jsou
ČR si na pravidelné listopadové poradě v diskusi vyjasňují, jak výrazně vyšší mzdy,
by měly jejich odborové organizace postupovat v případě kolek- což platí i pro odboorganizace
tivního vyjednávání o nárůstu minimálních mzdových tarifů rové
v rámci jejich podnikových kolektivních smluv Foto: Pavel Zítko v rámci OS Stavba

Po zahájení a přivítání přítomných byla provedena kontrola plnění závěrů z minulé porady.
Řídící poté informoval o aktuálních odborových otázkách. Zmíněny byly tyto události:
schůzka vedení ČMKOS s vedením hnutí ANO,
iniciativa OS KOVO při prosazování rezoluce
„Za stejnou práci - stejná mzda“, či iniciativa
Rady ČMKOS na téma „Konec levné práce
v ČR“, diskuse na jednání tripartity o nedostatku zaměstnanců na trhu práce a zaměstnávání cizinců a čerpání prostředků z fondů EU.
Při těchto jednáních ministr dopravy Dan Ťok
hovořil o zahájení velkých staveb, o nové stavební legislativě, kdy na příští tripartitu bude
předložena konkretizace zahájení velkých staveb. Milan Vomela připomněl i schůzku u prezidenta ČR se zástupci ministerstev z okruhu stavebnictví, kdy Svaz podnikatelů ve stavebnictví

ních pro další období. Přítomní se shodli na
tom, že jsou přesvědčeni jednak o udržení stávajících benefitů i pro rok 2017, ale většina
předpokládá i to, že se jim podaří dohodnout
slušné navýšení mezd. Návrhy a požadavky na
navýšení mezd se pohybují v souladu s doporučením ČMKOS pro vyjednávání v roce 2017.
V rámci toho bodu probíhala velmi živá diskuse, kdy se přítomní vzájemně podrobně informovali o všem, co je zajímalo. Tato část programu byla přítomnými nejvíce oceňována.
V závěru porady byly doplněny některé další
aktuální informace. Přítomní opět diskutovali
možnou frekvenci porad předsedů KOO v dalších obdobích. Padl návrh, zda by nebylo
účelné využít KOO k širší diskusi a přenosu informací v rámci OS. Byla poskytnuta informace, že dle návrhu plánu práce OS na rok 2017
se předpokládá konání této porady jednou
ročně, a to v podzimním období. Přítomní v diskusi ještě upozornili na skutečnost, že jsou pro
ně velmi důležité informace z oblasti vývoje zakázek, zejména tzv. velkých staveb. Zazněl požadavek, aby všechny podklady a závěry RHSD
týkající se tohoto tématu byly pravidelně zasílány, což bylo vedením OS přislíbeno. Diskutována byla účast na regionálních konferencích
OS, náplň regionálních konferencí, padlo i několik návrhů na možné změny v tomto směru.
Závěrem se přítomní shodli na tom, že je pro ně
tato porada důležitá a to zejména z hlediska
vzájemné výměny informací a určité koordinace postupu při kolektivním vyjednávání.
Pavel Zítko, specialista OS
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V DUBNU 2018 SE BUDE KONAT
VII. SJEZD ČMKOS

vek odborů je jednoznačný – za stejnou práci
by měli mít tito zahraniční pracovníci i stejnou mzdu, jako ti kmenoví zaměstnanci.
Pokud jde o další požadavky odborů, tak
VII. sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) se usku- při jednání v tripartitě požadují a budou
teční ve dnech 27. – 28. dubna 2018 v odborářském hotelu Olšanka v Praze. i v příštím roce požadovat obnovení platby
Rozhodli o tom 22. listopadu na jednání V. sněmu ČMKOS jeho členové – před- nemocenské od prvního dne nemoci zaměstsedové základních organizací z celé České republiky. Sněm zároveň vyzval nance a plošné zavedení pěti týdnů dovolené.
předsedy pracovních skupin, aby zahájili práce na přípravě sjezdu.
Z dalších informací zaujala zpráva, že se
pozitivně vyvíjí stav členské základny. Od července 2015 do
června 2016 bylo nově přijato 13
152 členů a založeno 105 nových
základních organizací.
„U zaměstnavatelů, kde působí
odborová organizace, mají zaměstnanci ročně příjem v průměru vyšší o 46 243 korun při zahrnutí o šest dnů kratší pracovní
doby. V regionálním srovnání je
tento rozdíl ještě výraznější. Například v Ústeckém kraji činí
tento rozdíl více než 80 tisíc korun. Být odborově organizován
se zaměstnancům rozhodně vyplatí,“ zdůraznil Josef Středula.
Makroekonomický tým ČMKOS s vědomím všech možných
trendů a tendencí předpokládá,
že se průměrná míra inflace
v roce 2017, měřeno průměrem
roku 2017 na průměr roku 2016,
bude pohybovat v intervalu 1,0 –
1,5 %.
V průběhu jednání Sněmu ČMKOS došlo k milé události, kdy
předseda Josef Středula za
Členové Sněmu ČMKOS hlasují v úvodu jednání o programu schůze. Ve třetí řadě sedí (zprava) účasti obou místopředsedů
členové Předsednictva OS Stavba ČR Petr Janoušek, předseda OS Stanislav Antoniv, místopřed- ČMKOS Víta Samka a Radky Soseda Milan Vomela a Milan Fišer
Foto: Petr Kolev kolové a předsedy OS ECHO
Zdeňka Černého (řídil jednání
Aktuální informace o činnosti vedení toval příliv zahraničních dělníků, zejména Sněmu ČMKOS) předali věcné dary dvěma
a rady ČMKOS za uplynulé období podal de- z Ukrajiny. Jak dále předseda ČMKOS upo- předsedům odborových svazů, odcházejílegátům předseda největší odborové cent- zornil, hrozí zde nebezpečí, že by to vedlo cím do důchodu, a to Jitce Šebkové, předrály v ČR Josef Středula. Vyzdvihl význam k dumpingu ve mzdách, které by těmto zahra- sedkyni Českomoravského OS civilních zastěžejní kampaně ČMKOS „Konec levné ničním zaměstnancům byly vypláceny. Již městnanců armády, a Stanislavu Antonipráce“, která dala inspiraci odborovým funk- nyní existují poznatky, že tito zaměstnanci, vovi, předsedovi OS Stavba ČR.
Sněm dále projednal Program ČMKOS na
cionářům v základních organizacích říct si kteří jsou zaměstnáváni přes agentury práce,
v kolektivním vyjednávání o vyšší zaměstna- mají mzdy, které nepřevyšují 14.000 Kč. Proto rok 2017, zprávu o kolektivním vyjednávání
necké mzdy. „Ekonomika roste, zisky firem vyzval, aby se odboráři ve svých firmách, v roce 2016 a informaci o aktuální situaci na
stoupají. Neexistuje snad lepší příležitost pro podnicích ptali hospodářského vedení, za trhu práce a požadavky odborů, které by
zvyšování platů a mezd zaměstnanců. Proto kolik u nich pracují tito zahraniční zaměst- měla řešit koncepční novela zákoníku
podporujeme pokračování kampaně a pro nanci, jak vysokou mzdu berou ve srovnání práce.
rok 2017 doporučujeme odborovým organi- s našimi kmenovými zaměstnanci. Požada(kol, svo)
zacím žádat vyšší růst mezd. Medián hrubých
mezd pro ČR v prvním pololetí 2016 činí 23
409 korun. To je o 5,2 % více, než v roce 2015.
I to potvrzuje, že kampaň „Konec levné
práce“ funguje a je logickým požadavkem
ČMKOS. Česká republika nemůže dál pokračovat v politice nízkých mezd a platů. To není
cesta k prosperitě. To není cesta pro zaměstnance, které zastupujeme. Chceme zde žít
a pracovat za důstojných podmínek a proto
požadujeme pro rok 2017 růst mezd o 5 – 5,5
procenta,“ doporučil odborovým organizacím pro kolektivní vyjednávání předseda
Středula.
Velmi pozitivním faktem je, podle předsedy Středuly, skutečnost, že nezaměstnanost u nás klesá a dostáváme se tím na velmi
solidní úroveň v rámci EU. Ale na druhé
straně ze strany představitelů zaměstnavatelských a podnikatelských svazů slyšíme, že
existuje nedostatek zaměstnanců v profe- V průběhu jednání Sněmu ČMKOS byly předsedovi OS Stavba ČR Stanislavu Antonisích, které tito podnikatelé potřebují. Proto novi a předsedkyni Českomoravského OS civilních zaměstnanců armády Jitce Šebvyzývají k tomu, aby do České republiky exis- kové vedením ČMKOS předány věcné dary v souvislosti s jejich odchodem do důchodu.
Na snímku (zleva) předseda OS ECHO Zdeněk Černý (řídící jednání Sněmu ČMKOS),
předseda ČMKOS Josef Středula, předsedkyně OS civilních zaměstnanců armády
Jitka Šebková, předseda OS Stavba ČR Stanislav Antoniv, místopředsedkyně ČMKOS
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Radka Sokolová a místopředseda ČMKOS Vít Samek
Foto: Petr Kolev

SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ ČR SLAVÍ 25 LET SVÉ ZÁSLUŽNÉ ČINNOSTI!
Sdružení nájemníků ČR (SON) slaví v listopadu významné výročí – to je 25 let od
obnovení jeho činnosti. O rozhovor na toto téma jsme požádali jeho předsedu
Milana Tarabu.
 Sdružení nájemníků ČR slaví v listopadu významné výročí svého založení.
Mohl byste přiblížit, o jakou akci jde?
V těchto dnech slavíme 125. výročí založení
prvních nájemních spolků na území dnešní ČR
a především 25. výročí obnovení činnosti Sdružení nájemníků ČR (dříve Sdružení pro ochranu
nájemníků). Ano, tyto první nájemní spolky,
které u nás vznikly na konci 19. století, se čile
hlásily k životu, ať již to byl Říšský svaz nájemnických spolků, který zahrnoval německy mluvící občany, či Ústředí nájemnických spolků
v Československu, které - za první republiky,
v roce 1926 - se ve Švýcarsku zúčastnily založení mezinárodní organizace IUT (International Union of Tenants), která sdružovala nájemní spolky v Evropě. Za německé okupace
během 2. světové války byly zakázány, jako
všechny politické strany a spolky. Po roce 1945
nebyly nájemní spolky obnoveny, protože se
o ochranu nájemního bydlení postaral stát. Ale
z důvodů restitucí a privatizace bytového fondu
byl 17. listopadu 1991 založen Svaz na ochranu
nájemníků (SON), který byl v roce 1996 přejmenován na Svaz nájemníků ČR, neboť záběr jeho
činnosti je mnohem širší.
 K vašemu výročí pořádáte slavnostní
shromáždění právě zde v budově Domu odborových svazů (DOS) v Praze. Proč?
Naše 25. výročí založení Sdružení nájemníků
ČR oslavujeme právě zde v budově DOS, což je
dáno především tím, že jsme se před 20 lety dohodli s vedením Českomoravské konfederace
odborových svazů (ČMKOS), že v naší poradenské činnosti budeme poskytovat odborářům
naše rady zdarma a tím jim nahradíme drahé advokátní služby. A do jaké míry se nám to daří, na
to se můžete zeptat odborářů samotných. Mi-

mochodem, záštitu nad naší slavnostní akcí
převzal prezident ČR Miloš Zeman a předseda
Senátu PČR Milan Štěch. Když jsem u tohoto
slavnostního shromáždění, musím ještě připomenout, že v květnu jsme si v Curychu připomínali 90. výročí založení Mezinárodní unie nájemníků (IUT), jejíž generální tajemník Magnus
Hammar se tohoto slavnostního shromáždění
rovněž zúčastní.
 Přejděme od oslav k praktické činnosti. Jaké hlavní problémy vidíte v současné době?
Za hlavní problém, a to se týká celého období
uplynulých více než 25 let, naprosto zpackanou
privatizaci bytového fondu, dále postupující likvidaci bytového družstevnictví na základě nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, a zároveň i vysoké ceny nájemního bydlení, které se stává pro řadu občanů nedostupným. Proto naším základním požadavkem je, aby u nás vznikl zákon o sociálním bydlení, a to ve stejném duchu, jako je tomu
v řadě západoevropských zemí. Prvořadým
úkolem tohoto zákona o sociálním bydlení je,
aby vytvořil právní podmínky pro to, aby lidé,
zejména osamělí senioři, matky s dětmi, tj. samoživitelky, si dokázali udržet stávající byty,
v nichž bydlí. Druhou otázkou, kterou by měl
zákon řešit, je fakt, aby lidé, kteří z různých důvodů, zvláště těch finančních, kdy nemohli majitelům bytů platit pro ně vysoký nájem, o své
byty přišli, aby mohli najít slušné ubytování
v ubytovnách, které by byly stavebně v pořádku.
Jako Sdružení nájemníků ČR zároveň hodláme u politických představitelů státu prosazovat, aby se začal prosazovat program, jehož garantem by bylo ministerstvo pro místní rozvoj,

Předseda Sdružení nájemníků ČR Milan
Taraba ukazuje přítomným účastníkům
slavnostního shromáždění ocenění, které
SN ČR získalo od Mezinárodní unie
nájemníků (IUT)
Foto: Petr Kolev
a který by umožnil stavět nájemní byty i pro nízkopříjmové skupiny občanů. To je pro ty, jejichž
rodinný příjem je určen hranicí do 80 % celostátního průměru příjmu rodiny. Pro mne je
tento program velice zajímavý tím, že by měl
umožnit obci, či i jinému subjektu, postavit byty
a přitom získat až 70 % prostředků na jejich výstavbu v rámci státní půjčky s jednoprocentní
úrokovou sazbou. Mimochodem, zatím v menším měřítku, takovýto program u nás funguje,
a to pro seniory. Bohužel tyto programy přicházejí až po 20 letech, což je z hlediska našeho dosavadního vývoje příliš pozdě. Nicméně je zapotřebí vytvořit podmínky ve společnosti, aby
se to celé rozběhlo.
Miroslav Svoboda

MOBILY SE STÁVAJÍ PEVNOU SOUČÁSTÍ ZDRAVOTNICTVÍ
S nebývalým rozmachem chytrých mobilních telefonů v posledních letech masivně přibývá lidí, kteří vyhledávají nejrůznější užitečné aplikace. Nebývá už výjimkou, když podle propracovanosti a uživatelské příjemnosti mobilních aplikací si dnes lidé vybírají například banku. Ukazuje se, že podobná situace nastává i v oblasti zdravotního pojištění. V tomto ohledu je ve vývoji mobilních
aplikací nejdále Oborová zdravotní pojišťovna (OZP). Podle jejího generálního
ředitele Radovana Kouřila je právě elektronická komunikace s klienty tou největší prioritou pojišťovny.
 Jak se díváte na elektronickou komunikaci ve zdravotnictví a její budoucnost?
Jedná se o oblast, která je maximálně perspektivní. Elektronizace zdravotnictví se bude

Ing. Radovan Kouřil
Foto: archiv OZP

nadále dynamicky vyvíjet. Snaha o informační
propojení pojišťoven, občanů a zdravotnických
zařízení nejlépe pomocí nějakého přímého online kontaktu je naprosto správná. Podobně
jako lidem dnes už nepřijde neobvyklé nakupovat a platit přes internet, tak stejně běžné se
stává komunikovat se zdravotnickými zařízeními a pojišťovnami po internetu – ať již z počítače, nebo prostřednictvím chytrých telefonů.
U nás mají klienti možnost využívat webovou
aplikaci VITAKARTA či její mobilní variantu
mVITAKARTA. Prostřednictvím této elektronické cesty nabízíme lidem většinu služeb,
které jim poskytují kamenné pobočky.
 Co tedy všechno VITAKARTA umí?
VITAKARTA a stejně tak i její mobilní varianta nabízí velmi širokou škálu možností. Jednak funguje jako plnohodnotná kamenná přepážka, která je ale lidem k dispozici 24 hodin
denně. Klienti tak mohou kupříkladu podávat
žádosti o vystavení nového průkazu pojištěnce,
podnikatelé zase mohou pohodlně podávat
přehled OSVČ, či požadovat například potvrzení o bezdlužnosti. Tím to ale nekončí, nýbrž
začíná. VITAKARTA funguje také jako elektro-

nický zdravotní deník. Klientům ukazuje přehled péče, kterou čerpali. Lidé se mohou podívat, zkontrolovat, zda je vše v pořádku. V opačném případě mohou přes tuto aplikaci podat
i reklamaci. Za rok a půl nám klienti zkontrolovali objem vykázané zdravotní péče v objemu
více než miliardy korun.
Velmi užitečná je i možnost do tohoto systému ukládat lékařské zprávy, snímky z rentgenu nebo CT, zapisovat si aktuální údaje
o zdravotním stavu a mnoho jiných dat. Díky
tomu pak mají lidé své zdravotní údaje neustále
k dispozici.
Určitě bych také zmínil modul GPS, který
zase umí na cestách klienty v případě potřeby
nasměrovat na nejbližší vhodné zdravotnické
zařízení.
 Pro jaké telefony je mobilní aplikace
mVITAKARTA určena?
Zdravotní deník mVITAKARTA mohou využívat majitelé většiny typů chytrých mobilních
zařízení. To znamená nejen mobilů, ale i tabletů.
Aplikace je dostupná pro všechny hlavní mobilní platformy – iOS, což jsou iPhony a iPady,
Android i Windows. Jediné, co musejí klienti
udělat, je stáhnout si aplikaci z příslušného mobilního obchodu a následně projít registrací.
Oboje proběhne velmi rychle a jednoduše.

(Pokračování na str. 6)
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PŘEBOR ČR
V PŘESPOLNÍM BĚHU

Ze snímku vyplývá, že účastníci přeboru ČR v přespolním běhu
naslouchají úvodním slovům organizátorů soutěže, kteří je
seznamují s jejími pravidly
Foto: archiv organizátorů soutěže

Ve dnech 12. - 13. 10. 2016 pořádala Střední škola stavební
a strojní Teplice, příspěvková organizace – v rámci 53.ročníku seriálu závodů - Přebor České republiky stavebních
škol v přespolním běhu 2016/2017. Pořádán byl v lokalitě
Teplice – Doubravka. Závod se konal pod záštitou OS
Stavba ČR.
Střední školy stavební reprezentovali žáci v kategorii starších
a mladších dorostenců.
Přeboru se zúčastnily čtyři střední školy, které se umístily v pořadí:
1. SŠST, Čelakovského 5, Ústí nad Labem
2. ESOZ, Chomutov, příspěvková organizace
3. Střední škola stavební a strojní Teplice
4. SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice
Závod podpořil (po technické stránce) sportovní klub Outdoor team
Teplice, a to zapůjčením elektronické časomíry, startovních čísel, slalomových tyčí, vysílaček,startovního oblouku a dalšího technického materiálu pro potřeby zajištění závodu.
Ing. Pavel Antl

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V ŠACHU

I v letošním roce Střední průmyslová škola stavební Pardubice uspořádala Přebor ČR stavebních škol v šachu,
který se uskutečnil ve dnech 22. a 23. listopadu v Rybitví.
Přeboru se zúčastnila tato družstva: Střední průmyslová škola stavební Pardubice, Střední odborná škola
energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední
zdravotnická škola Chomutov, Střední škola technická
Praha, Střední škola stavební a strojní Teplice, Střední
škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice
a Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
Foto: Pavel Zítko

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V BOWLINGU
Ve čtvrtek 10. listopadu 2016 se ve Strikeland hale v Chomutově konal Přebor ČR stavebních škol v bowlingu. Ve vysoké konkurenci se na prvním místě umístilo družstvo Chomutova, které svým výsledkem 2114 bodů převálcovalo své
soupeře.
Na druhém místě skončilo družstvo z Ústí nad Labem s bodovým výsledkem 1421, na třetím družstvo ze Stochova s 1414
body a na čtvrtém družstvo z Teplic se 1387 body. Jako nejlepší náhod byl vyhodnocen Martin Soukup s 195 body. Jako
nejlepší hráč byl vyhlášen Karel Kindl s 832 body.
K. Merolt

MOBILY SE STÁVAJÍ PEVNOU SOUČÁSTÍ ZDRAVOTNICTVÍ
(Dokončení ze strany 5)
 Jaký mají lidé zájem o elektronický
způsob komunikace?
Zájem našich pojištěnců o tuto možnost komunikace je obrovský a stále roste. V současné
době jsme přibližně na polovině pojištěnců,
kterých máme více než 700 tisíc. Tím myslím, že
téměř polovina všech našich klientů už má zřízenu elektronickou identitu a VITAKARTU mohou využívat. A velká část těchto lidí danou
aplikaci používá.
 Jak se vám jako pojišťovně ekonomicky vyplácí provozovat tuto elektronickou aplikaci v porovnání s náklady na kamenné pobočky?
Elektronická forma komunikace je z hlediska nákladů tou nejefektivnější variantou pro
nás. Roční provozní náklady jsou u VITAKARTY plně srovnatelné s náklady středně
velké kamenné pobočky. Ovšem záběr elektronické a kamenné varianty – tedy kolik lidí jsou
obě varianty schopny obsloužit – je zcela neporovnatelný.

STAVEBNÍK -

 Jaké chystáte další novinky v rámci
funkcionalit VITAKARTY?
Rozvoj tohoto systému je pro nás jednoznačnou prioritou. Naším cílem je být plnohodnotnou on-line zdravotní pojišťovnou –
tedy OZP. Písmeno „O“ tak neznamená jen
„Oborová“, ale i vyjadřuje naši „on-line“ strategii. Proto také neustále pracujeme na dalším vylepšování naší VITAKARTY.
Zatím poslední novinkou, kterou jsme do
aplikace zakomponovali, je možnost hodnocení lékařů. Lidé mohou sdělovat, jak byli či
nebyli spokojeni u konkrétního lékaře – tedy
s jeho vstřícností, přístupem – samozřejmě
ne z té medicínské stránky, ale pouze z klientské. Tuto funkci jsme spustili teprve nedávno a již nyní máme více než třetinu našich
smluvních poskytovatelů lékařské péče,
u kterých jsme od jejich klientů získali nějaké hodnocení. A abychom se o tyto cenné
a lidmi vyhledávané informace mohli podělit, tak jsme současně spustili i další aplikaci
s názvem Atlas doktorů. Na internetové adrese atlasdoktoru.cz se na tyto údaje mohou

podívat všichni zájemci, nikoliv jen pojištěnci OZP.
 Jaký zaznamenáváte zájem o vaši asistenční službu, kterou máte propojenu
s VITAKARTOU?
Asistenční služba je u nás jednou z funkcionalit VITAKARTY. Každý, kdo se rozhodne si zřídit elektronickou identitu – zaregistruje se
a stane se uživatelem této elektronické aplikace, se automaticky stane také uživatelem
Asistenční služby OZP. Je to nadstandardní
služba naší pojišťovny. A důvod, proč je určená
čistě pro registrované účastníky, je prostý. Je to
charakter informací, které daný klient sděluje
lékaři na telefonu – jedná se často o citlivé
údaje. Proto je důležité, aby klient na lince byl
patřičným způsobem identifikován. Je to podobné, jako když někdo volá například do
banky a hlásí, že má problém s platební kartou.
Také je v takovém případě nutné daného klienta identifikovat. A zájem lidí využívat možnost lékaře na telefonu nám také neustále narůstá.
Mario Böhme
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