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REGIONÁLNÍ KONFERENCE OS STAVBA ČR BUDOU OPĚT V ŘÍJNU!
Návrh programu 4. zasedání Regionálních konferencí OS Stavba ČR, vyhodnocení spolupráce našeho odborového svazu za rok 2016 se Státním úřadem inspekce práce a s Českým báňským úřadem, výsledky soutěže Zlatý Permon za
rok 2016 a dále projednání zpráv o činnosti sportovní komise, komise seniorů
a komise středních škol – to byly hlavní body programu zasedání Předsednictva
OS Stavba ČR, které se uskutečnilo 28. června v budově DOS v Praze.

schválení návrh programu a termíny konání říjnových 4. Regionálních konferencí OS Stavba
ČR, což se také stalo. V této souvislosti Milan
Vomela zdůraznil, že očekává, že v jejich průběhu se delegáti těchto konferencí v diskusi vysloví také k základním otázkám dalšího směřo-

Předseda OS Stavba ČR Milan Vomela
v úvodu jednání informoval o činnosti Rady
ČMKOS, o květnovém zasedání Sněmu
ČMKOS, o jednáních tripartity, o jednání Rady
vlády pro stavebnictví ČR v souvislosti s dalším
vývoje českého stavebnictví, o mezinárodních
kontaktech vedení OS, tj. o červnové schůzce
vedoucích představitelů odborových svazů ve
stavebnictví skupiny zemí W6 (ČR, Slovensko,
Polsko, Maďarsko, Rakousko a Německo)
v Bratislavě na Slovensku a o dalších otázkách.
Podrobnější informace k těmto jednáním jsou
na intranetu OS Stavba ČR. Zároveň ocenil přijetí novely stavebního zákona v Poslanecké
sněmovně PČR, kdy poslanci přehlasovali různorodé připomínky senátorů. V této návaznosti
uvedl, že ministryně místního rozvoje Karla
Šlechtová seznámila v rámci tripartity její členy
s prvními nástiny toho, jak by měl asi vypadat
nový zákon o stavebnictví, který ministerstvo
pro místní rozvoj připravuje. V souvislosti s připravovaným mítinkem ČMKOS „Konec levné
práce v ČR“, který se uskuteční 14. září ve sportovní hale Sparta Aréna v pražské Libni, konstatoval, že ministerstvo práce a sociálních věcí
navrhuje zvýšení minimální mzdy od 1. ledna
2018 na 12.200 Kč, zatímco ČMKOS požaduje
navýšení minimální mzdy na 12.500 Kč, což odpovídá vládnímu prohlášení, že minimální
mzda by měla činit 40 % průměrné mzdy. Upozornil, že zaměstnavatelé toto zvýšení minimální mzdy na 12.500 Kč, či dokonce i oněch
12.200 Kč z ministerstva práce a sociálních věcí,
odmítají.
Místopředseda OS Stavba ČR Pavel Zítko
uvedl, že se již zúčastnil prvního zasedání Komise pro přípravu programu ČMKOS na období
2018 - 2021 s tím, že druhé zasedání se uskuteční
po zářijové radě ČMKOS. Konečná verze programu bude vznikat až po volbách do Poslanecké sněmovny PČR, neboť je zapotřebí vytýčit, na které věci by se měly odbory, při jejich
prosazování, v následujícím období soustředit.

vání našeho odborového svazu, neboť to by měl
být jeden z důležitých bodů programu nadcházejícího VIII. sjezdu OS Stavba ČR, který se
uskuteční 1. a 2. února 2019 v Praze.
V další části programu členové předsednictva projednali a vzali na vědomí vyhodnocení
spolupráce OS Stavba ČR se Státním úřadem inspekce práce a s Českým báňským úřadem za
rok 2016, dále zprávy Sportovní komise OS, Komise seniorů OS a Komise středních škol. V závěru svého jednání projednali zahraniční aktivity vedení OS a majetkové a finanční otázky
odborového svazu.
Miroslav Svoboda

Ve středu 28. června se v budově DOS uskutečnilo 12. zasedání Předsednictva OS
Stavba ČR, které mj. projednalo obsahovou a organizační přípravu zasedání Regionálních konferencí OS Stavba ČR v říjnu t.r., dále vyhodnocení spolupráce našeho
odborového svazu za rok 2016 se Státním úřadem inspekce práce a s Českým báňským úřadem včetně výsledků soutěže Zlatý Permon za rok 2016
Dále hovořil o průběhu školení funkcionářů OS
Stavba ČR, které proběhlo v červnu v hotelu
Bezděz ve Starých Splavech. Zároveň vyzdvihl
skutečnost, že ministerstvo práce a sociálních
věcí schválilo rozšíření závaznosti Dodatku č. 1
KSVS s tím, že od 1. července 2017 bude tento
dodatek závazným pro většinu firem působících ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních
hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Zdůraznil, že se v podstatě jedná o více než dva tisíce firem, ve kterých je zaměstnáno více jak
170 tisíc zaměstnanců.
Poté předseda OS Milan Vomela předložil
členům předsednictva OS k projednání a ke

V ZÁŘÍ SE JIŽ POTŘETÍ USKUTEČNÍ AKCE ČMKOS „KONEC LEVNÉ PRÁCE V ČR“
Ve čtvrtek 14. září 2017 se ve sportovní hale
Aréna Sparta v pražské Libni uskuteční, již potřetí, mítink ČMKOS „Konec levné práce v ČR“.
Cílem tohoto mítinku je připomenout vládě ČR,
zaměstnavatelům a také všem našim spoluobčanům, a to zejména prostřednictvím přítomných médií, že čeští zaměstnanci patří i nadále,
to je i po 28 letech po ekonomické a politické
transformaci, k nejhůře placeným zaměstnancům v rámci EU. Proto před třemi léty ČMKOS
zorganizovala první mítink, který měl značný

ohlas nejen u současné vlády ČR a u zaměstnavatelů, ale i v celé naší veřejnosti. Loňský, druhý
mítink, tuto skutečnost gradoval, což se mimochodem projevilo v průběhu kolektivního vyjednávání v závěru loňského a počátkem letošního roku. Podstatné zvýšení minimálních
mzdových tarifů, k němuž došlo v řadě odborových svazů, a také v OS Stavba ČR o 6,3 % v hodinové mzdě a o 6,7 % v rámci měsíční mzdy, je
toho důkazem! Pomohlo tomu i nejen vyjednávání odborů v rámci tripartity, ale v mnohých

případech i různé protestní akce našich odborářů, včetně stávek, které se konaly v těch firmách, kde jejich hospodářské vedení nepochopilo, že lidé u nás již toho mají dost, a že nechtějí
pracovat za nízké mzdy, zvláště když jejich
práce přináší značné zisky pro tyto společnosti.
Význam vaší účasti na tomto zářijovém mítinku
podtrhuje i fakt, že v říjnu se konají volby do Poslanecké sněmovny, a veřejnost by měla slyšet,
co odbory pro lepší život našich občanů požadují.
(red)

WIESBADENSKÁ SKUPINA
SE RADILA V BRATISLAVĚ!
Jednání představitelů odborových svazů působících ve stavebním sektoru ze
zemí střední Evropy se tentokrát konalo v Bratislavě. Takzvaná „Wiesbadenská
skupina“ měla na programu několik zajímavých témat. Jednání proběhlo ve
dnech 5. a 6. června 2017, místem konání byl hotel Sorea Regia. Tradičně se
této společné aktivity účastnili zástupci odborových svazů sdružených v Evropské federaci dřevařů a stavbařů (EFBWW): GBH - Rakousko, IG-BAU - Německo, ÉFÉDOSZSZ - Maďarsko, BUDOWLANI - Polsko, IOZ – Slovensko a OS
STAVBA ČR.
Za naši stranu se jednání zúčastnili předseda
OS Milan Vomela a místopředseda OS Pavel
Zítko. Význam tohoto střetnutí podpořil svou
účastí i prezident Konfederace odborových
svazů SR Jozef Kollár. Ten se ve svém vystou-

pení zaměřil na otázku evropské kampaně za
zvýšení mezd. Na programu tohoto zasedání
byly zejména následující okruhy otázek: Vyhodnocení závěrů z jednání „W6“ v Praze (červen 2016), prezentace aktuální situace v jednot-

Předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vomela (zprava) a místopředseda OS Stavba ČR
Ing. Pavel Zítko zastupovali náš odborový svaz na jednání odborových svazů působících ve stavebním sektoru ze zemí střední Evropy, tzv. skupiny W6 (Česká republika,
Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko), které se konalo 5. a 6. června
2017 v Bratislavě
Foto – archiv pořadatelů (IOZ)

livých odborových svazech a zemích, informace o činnosti a návrh rozhodnutí orgánů EFBWW a BWI (Světová federace stavbařů), evropská kampaň za zvýšení mezd a realizace projektu ECMIN 2.0.
Po úvodních organizačních a uvítacích procedurách se přítomní představitelé odborových svazů navzájem velmi podrobně informovali o aktuální situaci ve svých svazech a ve
svých zemích. Proběhla i diskuse o budoucnosti spolupráce mezi evropskou federací (EFBWW) a světovou federací stavbařů (BWI).
V příspěvcích zástupců z jednotlivých svazů zazněly zejména informace týkající se sociálního
dialogu, kolektivního vyjednávání, rozšiřování
závaznosti odvětvových kolektivních smluv,
mzdových otázek, minimální mzdy, stavu členské základny, pracovněprávní a sociální legislativy, stavební legislativy a pracovních podmínek zaměstnanců.
Významnými obsahovými společnými tématy, která přesahovala rámec jedné země,
byly situace a perspektivy odvětví stavebnictví
v zemích W6, postoj odborových svazů k revizi
směrnice EÚ o vysílání zaměstnanců a s ní související téma odměňování a řešení mzdového
dumpingu. Právě v této otázce nejsou jednotné
názory při uplatňování této směrnice nejenom
mezi jednotlivými evropskými zeměmi, ale
i uvnitř těchto zemí, kdy mnohdy na tyto otázky
mají rozdílné názory i sociální partneři. Přítomní se dohodli na tom, že v těchto bezesporu
přínosných setkávání a výměnách informací
a názorů budou pokračovat, přičemž se další
společné jednání uskuteční v Maďarsku, a to ve
druhé polovině května příštího roku.
Pavel Zítko,
místopředseda OS Stavba ČR

V HOTELU BEZDĚZ VE STARÝCH SPLAVECH OPĚT PROBĚHLO ŠKOLENÍ NAŠICH ODBORÁŘŮ
V měsíci červnu se dle schváleného
plánu práce OS Stavba ČR na rok 2017
uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. I tentokrát se uskutečnilo společné školení funkcionářů z Čech
a Moravy, a místem pro získání potřebných informací a dovedností bylo
opět krásné prostředí v blízkosti Máchova jezera v hotelu Bezděz ve Starých Splavech.
Celou tuto vzdělávací aktivitu zahájil úvodním slovem osobně předseda OS Milan Vomela, který byl přítomen i po celou dobu akce.
Školení proběhlo již tradičně v tematických
blocích, které byly zaměřeny na aktuální problémy pracovněprávní legislativy – zákoník
práce, právní postavení odborových organizací, podnikové kolektivní smlouvy, evidence
a registrace odborových organizací, pravomoci
zástupců zaměstnanců. Dalšími body školení
byly informace z oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, k sociálnímu dialogu, kolektivnímu vyjednávání a kolektivním smlouvám,
mzdové problematice a hospodaření odborových organizací. Přednášky k pracovněprávní
legislativě se ujal svazový právník Lubomír
Dlouhý. Blok v oblasti BOZP přednesl svazový
inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla.
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O průběhu sociálního dialogu mezi odborovými organizacemi OS Stavba ČR a vedením
jednotlivých firem při uzavírání podnikových
kolektivních smluv, a to včetně mzdové části,
hovořil specialista OS Pavel Zítko. Daňové
a zejména účetní problematiky, to je otázky, jak
by měly odborové organizace správně hospodařit, se ujala paní Vlasta Eisenhammerová.
Po každém ukončeném tématu probíhala věcná
diskuse - posluchači zavalili lektory svými dotazy, na které dostali vyčerpávající odpovědi.
Bonusem pro účastníky školení byla i možnost
individuálních konzultací s přednášejícími specialisty OS. Lektoři se svého úkolu zhostili peč-

livě a profesionálně. Všichni účastníci se shodli,
že školení je velkým přínosem pro jejich náročnou práci, a zároveň kladně hodnotili průběh
a organizaci školení. Pochvala za organizační
zvládnutí celé akce tak zcela po právu patří
všem zaměstnancům svazu. Závěrečné slovo,
spojené s krátkým informačním blokem o činnosti OS, patřilo opět předsedovi svazu. Pevně
věřím, že se účastníci školeni hodně dozvěděli
a poznatky jim budou nápomocny k jejich nelehké práci ve svých základních či místních organizacích.
Pavel Zítko,
místopředseda OS Stavba ČR

Ve dnech 12. až 14. června 2017 se opět uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů
základních a místních organizací OS Stavba ČR, které se tradičně konalo v hotelu
Bezděz ve Starých Splavech na břehu Máchova jezera
Foto – Pavel Zítko

SKONČIL 53. ROČNÍK SPORTOVNÍCH
PŘEBORŮ STAVEBNÍCH ŠKOL
Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v Hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů ČR stavebních
škol v celkem deseti sportovních disciplínách.
Zástupci Sportovní komise OS Stavba ČR vyhodnotili sezonu 2016/2017 jako velice úspěšnou a také prospěšnou a poděkovali všem pořadatelům jednotlivých přeborů a také Oborové zdravotní pojišťovně bank, pojišťoven a stavebnictví,
která podporuje přebory finančně. Konstatovali, že všechny
přebory proběhly v duchu fair play, že je velmi prospěšný kamarádský duch těchto akcí. Dále kvitovali, že nikdo neutrpěl
žádný úraz.
Předseda OS Milan Vomela spolu s místopředsedou Sportovní komise Viktorem Kolovratníkem a zástupcem Oborové zdravotní pojišťovny bank, pojišťoven a stavebnictví, Lubomírem Zemánkem, předali krásné poháry. Vítězný pohár
převzal zástupce Střední školy stavební a strojní, Teplice a zároveň sportovní nadšenec - Pavel Antl.
Celkové pořadí sezóny 2016/2017:
1. SŠ stavební Teplice
2. SŠ ESOZ Chomutov
3. SPŠ stavební a SOŠ stavební a technická Ústí nad Labem
4. SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice
5. Akademie řemesel Praha – SŠT Zelený pruh
6. SŠ služeb a řemesel Stochov
7. SPŠ Tachov
8. SPŠ stavební Pardubice-Rybitví
9. SPŠ Otrokovice
10. SŠ polytechnická Brno
Padesátý třetí ročník přeborů České republiky stavebních
škol skončil. Přejeme do 54. ročníku hodně sportovních úspěchů, kvalitních výkonů a fair play.
Pavel Zítko,
tajemník Sportovní komise OS Stavba ČR

Ve středu 21. 6. 2017 v Praze v Hotelu Olšanka proběhlo celkové vyhodnocení sezony 2016/2017 Přeborů ČR stavebních škol v celkem deseti sportovních disciplínách. Na snímku (zleva) zástupci škol vítězných soutěžících družstev, tj. Mgr. Dana Mocová a Mgr. Aleš Fiala ze Střední průmyslové školy stavební a Střední odborné školy stavební a technické Ústí
nad Labem (3. místo), Ing. Pavel Antl ze Střední školy stavební a strojní
Teplice (1. místo) a Karel Merolt ze Střední odborné školy energetické
a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy Chomutov
(2. místo)
Foto – Miroslav Svoboda

DĚVČATA Z KLADNA A POTŘETÍ ZA SEBOU I CHLAPCI Z BEROUNA SE BLÝSKLI NA KOLEČKÁCH
Děkujeme všem závodníkům za vzornou reprezentaci a všem sponzorům, kteří pomohli
závod podporující řemeslné obory zorganizovat. Díky patří i všem, kteří přiložili ruku k dílu,
a pomohli tak uspořádat kvalitní závod. (red)

Štafeta

Body

Beroun
Teplice
Ústí nad Labem
Praha
Chomutov
Stochov

2 kola

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Škola

4 kola

Výsledky Přeboru ČR stavebních škol
v in-line bruslení:
Chlapci:
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níci rovněž prokazovali ve štafetovém závodě
či letmé čtyřstovce.
Mezi chlapci zvítězili borci z Berouna, konkrétně ze SOŠ a SOU Beroun, kteří v tomto
klání završili třetí vítězství v řadě. Soutěž dívek
pak ovládla děvčata ze SZŠ a VOŠZ Kladno.
I v rámci tohoto ročníku byly překonány některé traťové rekordy, a celá soutěž měla opět
velmi kvalitní úroveň. Výsledky Přeboru ČR
stavebních škol v in-line bruslení najdete na
webu OS Stavba ČR.

8 kol

V úterý 23. května hostila Střední škola služeb a řemesel ve Stochově závodníky z mnoha
koutů republiky při již 8. ročníku Přeboru ČR
středních škol se stavebním zaměřením v inline bruslení. Na stochovskou in-line dráhu se
sjelo 6 chlapeckých a 7 dívčích družstev, která
přijela poměřit své síly se svými vrstevníky. Závodilo se na různě dlouhých tratích, každému
závodníkovi byla svěřena ta vzdálenost, při
které mohl prokázat své rychlostní či vytrvalostní schopnosti. Dávku soutěživosti závod-
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V úterý 23. května hostila Střední škola služeb a řemesel ve Stochově závodníky
z mnoha koutů republiky při již 8. ročníku Přeboru ČR středních škol se stavebním
zaměřením v in- line bruslení. Na snímku je v tvářích závodníků vidět velké napětí
a soustředění, neboť, přirozeně, se každý z nich chtěl v této soutěži umístit co nejlépe
Foto – archiv pořadatelů
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KONALY SE LETNÍ SPORTOVNÍ HRY STAVBAŘŮ V RYBITVÍ
Tradičně v Rybitví se konaly letní sportovní hry stavbařů, které měly nejen báVe dnech 30. 6. - 1. 7. 2017 se uskutečnily Letní
ječnou atmosféru, ale také spoustu dobrých sportovních výkonů.
sportovní hry stavbařů, které pořádali OS Stavba

Na snímku jsou vítězové Letních sportovních her OS Stavba ČR v Rybitví, které se
uskutečnily ve dnech 30. června a 1. července. Na prvním místě se umístili a nejcennější trofej „Putovní pohár předsedy OS Stavba ČR“ si opět po roce odvezli sportovci
z Provodínských písků.

ČR ve spolupráci s SPŠ stavební Pardubice a TJ
SPŠS. Hlavním koordinátorem celé akce, kterému patří velký dík, byl jako vždy Drahoslav
Česák, který mezi významnými hosty přivítal ředitelku školy Renatu Petružálkovou a starostu obce Rybitví Radima Voltra a v neposlední řadě i předsedu OS Stavba ČR Milana Vomelu.
Občerstvení zajišťovala místní školní kuchyně. Odpoledne, večer a druhý den se o pitný
režim, ale i o plná břicha starala kantýna. Po prvním sportovním bowlingovém klání, byl společenský večer, který byl naplněn tancem a hudbou
DJ Augiče.
Soutěžní klání probíhalo v následujících disciplínách: bowling, malá kopaná, nohejbal, minigolf, stolní tenis, volejbal a šipky, a v rámci her bylo
předáno více než šest desítek pohárů a diplomů.
Nejcennější trofej „Putovní pohár předsedy
OS Stavba ČR“ si opět po roce odvezli sportovci
z Provodínských písků, kteří získali celkem 192
bodů. Jen těsně za nimi skočil tým Vápenky Čertovy schody se ziskem 190 bodů. Medailové pozice doplnili sportující odboráři z Kovony Karviná.
Zapotřebí je poděkovat i rozhodčím a pomocnému personálu, který zajistil řádný průběh celé
akce.
Již se těšíme na příští Letní sportovní hry stavbařů v Rybitví v roce 2018.
(red)

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V ATLETICE PROBĚHL
OPĚT NA VÝBORNOU!
Téměř na den přesně po roce se konal Přebor ČR stavebních škol v atletice, a to a často končili své atletické představení hodně
na malebném stadionu v krásném městečku Bílina v Českém středohoří. Krá- vyčerpaní.
lovna sportu tak měla velmi důstojnou atmosféru.
Vítězství si s přehledem „odvezli“ téměř doPořadatelé ze Střední školy stavební a strojní
v Teplicích v čele s atletickým nadšencem Pavlem Antlem uspořádali letošní ročník 8. června
2017, a to z pověření sportovní komise OS
Stavba ČR v Praze. Srdce nejednoho účastníka
atletických přeborů muselo zaplesat, neboť pořadatelství královny sportu se domácí organizační tým zhostil opět na výbornou.
Družstva stavebních škol přijela do centra
dění velmi dobře připravena a k vidění bylo
mnoho zajímavých výkonů, což napoví přehled
výsledků soutěže. Největším zážitkem, hlavně
pro nás dospělé, ale byly hezké vztahy mezi
všemi účastníky, což se projevilo tím, že na stadiónu panovala vlídná a přátelská atmosféra,
kterou byste v soutěžích všech typů středních
škol těžko hledali. Výkonová motivace všech
aktérů a jejich snaha svými dosaženými výkony

pomoci svým družstvům k co nejlepšímu výsledku byla udivující. Náhodný divák, který na
útulný stadión přišel, musel být mile překvapený z motivace a z prožívání výkonů všech závodníků, kteří v disciplínách nic neošidili

mácí borci z nedalekých Teplic, konkrétně ze
Střední školy stavební a strojní Teplice. Druhé
místo vybojovali chlapci ze Střední průmyslové
školy stavební v Ústí nad Labem a poslední medailovou pozici uhájili sportovci za Střední
školy technické Praha.
(red)

CELKOVÉ POŘADÍ V ATLETICE:
1. Střední škola stavební a strojní, Teplice - 103
bodů
2. Střední průmyslová škola stavební a Střední
odborná škola stavební a technická, Ústí nad
Labem - 88 bodů
3. Akademie řemesel Praha - Střední škola technická – 64 bodů
4. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov – 61 bodů
5. Střední průmyslová škola, Tachov – 53 bodů

Jednou ze soutěžních disciplín byla i soutěž ve vrhu koulí. V tváři soutěžícího závodníka je vidět velké soustředění v jeho snaze o co nejdelší vrh, aby tak přispěl k vítězství svého družstva
Foto – archiv pořadatelů
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