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PO DOVOLENÝCH JEDNALO PŘEDSEDNICTVO SPOLU S REVIZNÍ KOMISÍ
Ve středu 19. 9. 2018 proběhlo další jednání Předsednictva OS Stavba ČR, tentokrát spolu s Revizní komisí OS. V salonku
hotelu Olšanka v Praze byly na pořadu
jednotlivé body podle ročního plánu práce. Klasicky byla prověřena správnost
protokolu z předešlého jednání, po aktuálních informacích předsedy Ing. Milana Vomely a místopředsedy Ing. Pavla
Zítka, které se týkaly jak dění v orgánech
ČMKOS a v tripartitě, tak bipartitních
jednání se Svazem podnikatelů ve stavebnictví, přípravy Regionálních konferencí, mzdového šetření, aktivit sportovní
komise a informačního systému OS, byla
značná pozornost věnována především
vyhodnocení podnikových kolektivních
smluv – s vědomím, že právě kolektivní vyjednávání je jednou z hlavních sfér
činnosti svazu. Zhodnocena byla i účast
členů svazu na mítinku ČMKOS „Konec
levné práce“ (viz samostatný článek).
Svazový právník JUDr. Lubomír Dlouhý informoval o probíhajících projektech (trh práce,
zkracování pracovní doby, agenturní zaměstnávání) a o návrhu novely Zákoníku práce (ZP), kde
je nutná bipartitní shoda, čestný předseda svazu
Stanislav Antoniv doporučil taktický postup při
projednávání návrhu novely ZP, zmínil otázky
kolektivního vyjednávání ve veřejné sféře, upozornil na nedostatečný růst mezd ve stavebnictví
a dalších průmyslových odvětvích. Dotkl se rovněž připravovaných Sněmu a sjezdu OS.
Dalším bodem programu byla analýza podnikových kolektivních smluv (PKS), kterou
obšírněji komentoval Ing. Zítko – zdůraznil
zejména nutnou zpětnou vazbu a zodpovědný
přístup při odstraňování zjištěných nedostatků.
Ocenil však, že úroveň PKS se každým rokem
významně lepší, a poděkoval všem svazovým
funkcionářům i zaměstnancům svazu za úsilí,
které podnikovému kolektivnímu vyjednávání
věnují. JUDr. Dlouhý připomenul velkou důležitost správnosti a úplnosti základních údajů PKS
pro jejich platnost a závaznost, Stanislav Antoniv plédoval za tzv. „prodání“ dobrých výsledků a za to, aby se do PKS vrátilo to, o co jsme
víceméně museli „přijít“ v době ekonomické
krize v zájmu zachování zaměstnanosti (svazová
Komise kolektivního vyjednávání s tím při pří-

pravě nové Kolektivní smlouvy
vyššího stupně počítá), Libuše
Černá zmínila problémy se
zaměstnáváním cizinců, které se jeví jako určitá hrozba
při eventuálním návratu krize,
Milan Fišer poukázal rovněž
na zaměstnávání zahraničních
pracovníků a na potíže s cenami vysoutěžených zakázek,
Bc. Vladimír Ptáček konstatoval skutečnost, že zaměstnávání
nekvalifikovaných cizinců není
řešením nedostatku pracovních
sil, Milan Strnad poukázal
na problémy agenturního zaměstnávání a na skutečnost, že
cizinci již odmítají vykonávat
určitý druh prací.
Projednáno bylo také plnění Společné jednání Předsednictva OS s Revizní komisí proběhlo
Foto – Zdeněk Švehla
Programu, rezolucí a usnesení v září 2018 v hotelu „Olšanka“ v Praze
VII. sjezdu OS, příprava prosincového Sněmu, návrhy termínů jednání předsed- prodeje či ponechání odborových nemovitostí,
nictva a sněmu v příštím roce ve vazbě na Plán a schválení vkladu finančních prostředků za účepráce 2019, který bude projednáván v listopadu. lem jejich zhodnocení.
Předseda svazu Ing. Vomela informoval o mePředsednictvo vzalo na vědomí zprávu o vývoji v oblasti BOZP, stav hospodaření svazu za 1. zinárodních aktivitách - v říjnu letošního roku se
pololetí letošního roku i s komentářem předsedy sejde W 6 v Budapešti, a on se zúčastní na lisRevizní komise Ing. Pavla Němejce, počet členů topadovém jednání výkonného výboru EFBWW
k 30. 6. 2018, kdy byl konstatován potenciál pro v Bruselu. Tím byl program jednání vyčerpán
přijímání nových členů. Na pořad přišel i finanční a účastníci se rozcházeli s vědomím, že nastává
blok – informace o jednání finanční a majetkové jedno z nejdůležitějších období pro práci svazu
komise, o situaci v Majetkosprávní a delimitační – příprava nové kolektivní smlouvy vyššího stupunii odborových svazů, problematika Domu obo- ně, prosincového Sněmu a zejména únorového
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rových svazů a s tím související možné koncepce VIII. sjezdu OS Stavba ČR.

V ZÁŘÍ JEDNALA SJEZDOVÁ KOMISE

V souladu s plánem práce na tento rok se
v září sešla na svém již 4. řádném jednání
komise pro přípravu sjezdu.

Obsahem jednání bylo projednání a zpracování
připomínek došlých ze ZO/MO ke všem hlavním
svazovým dokumentům na další období. Jednání
komise probíhalo tradičně ve velmi konstruktivním duchu a všechny došlé připomínky byly
velmi podrobně diskutovány ve všech možných
souvislostech. Některé připomínky byly na doporučení komise zapracovány a ty, které měly přesah

TERMÍNY KONÁNÍ ŘÍJNOVÝCH REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ
Místo konání:				
Říjen:
PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY		
9. 10. 2018 úterý
ÚSTÍ NAD LABEM			
10. 10. 2018 středa
HRADEC KRÁLOVÉ			
11. 10. 2018 čtvrtek
BRNO					
16. 10. 2018 úterý
OLOMOUC				17. 10. 2018 středa
OSTRAVA				18. 10. 2018 čtvrtek
PLZEŇ					23. 10. 2018 úterý
ČESKÉ BUDĚJOVICE			
24. 10. 2018 středa
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do dalšího volebního období, pak komise přesunula k jejich uplatnění na jednání sněmu po sjezdu. Komise také potvrdila svůj původní návrh
na změnu délky volebního období, a to na pět let.
Zároveň komise schválila návrh na změnu výše
příspěvku pro individuálního člena OS.
Předseda OS Milan Vomela také komisi informoval o všech krocích, které probíhají v souvislosti s přípravou sjezdu. Jedná se zejména o přípravu Regionálních konferencí, které proběhnou
v říjnu letošního roku. Tyto regionální konference budou volební, a tak byl všem odborovým
organizacím zaslán dopis s výzvou k vyplnění
kandidátních listin. Byl tak vytvořen prostor pro
nominování kandidátů do všech svazových orgánů, a to počínaje sněmem OS, přes revizní komisi OS a Předsednictvo OS až po nejvyšší volené
funkcionáře, tj. předsedu a místopředsedu OS.
Zároveň mohou odborové organizace delegovat
své zástupce jako řádné delegáty na VIII. Sjezd
OS, popř. jako jejich náhradníky. Vše pak je třeba stvrdit volbou na regionálních konferencích.
V závěru jednání komise předseda zdůraznil
potřebu důstojného konání regionálních konferencí. Účast zástupců odborových organizací
je více než žádoucí!!!
Pavel Zítko

PODNIKOVÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY BYLY OPĚT VYHODNOCENY
Kolektivní vyjednávání, především však
výsledky tohoto procesu, patří již trvale
k základním činnostem OS Stavba ČR.
I v letošním roce proběhla analýza podnikových kolektivních smluv (PKS), která navázala na jejich rozsáhlé analýzy
z předchozích let. Při vyhodnocení PKS
bylo letos posuzováno 59 smluv a jejich
dodatků či příloh. Jedná se o dostatečně
reprezentativní počet těchto smluvních
dokumentů pro možnost analýzy celkové
úrovně podnikových kolektivních smluv
v rámci našeho svazu.
V podstatě lze, obdobně jako při provádění
předchozích analýz, rozdělit PKS do tří skupin.
První a největší skupinu tvoří smlouvy, které
vykazují velmi vysokou úroveň po stránce obsahové i formální, jsou sjednána nadstandardní
plnění ze strany zaměstnavatele. Druhou skupinu
tvoří PKS, které jsou řádně zpracovány po stránce obsahové i formální a obsahují jen dílčí nadstandardní závazky zaměstnavatele nad úroveň
podle ZP. Ojediněle se vyskytuje i třetí - nejméně
početná - skupina smluv a jejich dodatků, které
jsou z hlediska zásadních pochybení ve formálních náležitostech neplatné, případně obsahují
smluvní ujednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (zejména ZP) i kolektivní
smlouvou vyššího stupně. Podle § 27 odst. 1
ZP se k ujednáním v PKS, která upravují práva
z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v menším rozsahu než KSVS, nepřihlíží.
Při komplexním posouzení PKS lze učinit
obecný závěr, že zcela jednoznačně u většiny
smluv, které byly předmětem této analýzy, je
velmi dobrá úroveň sjednaných závazků, řádné,
výkladově jasné a srozumitelné formulace ujednání s jasně vymezeným a tedy v případě sporu
u soudu právně úspěšně vynutitelným plněním.
Sjednaná nadstandardní plnění ze strany zaměstnavatele odrážejí skutečnost, že při dobré úrovni
sociálního dialogu, při cíleném úsilí vyjednávacího týmu odborové organizace a samozřejmě
i konstruktivním přístupu zaměstnavatele lze
sjednat velmi dobrou úroveň pracovněprávních
standardů v kolektivní smlouvě. Důležité je i další hledisko, a to ve většině případů přehlednost
a formálně správné zpracování PKS, tedy uživatelsky optimální pojetí pro potřebu běžné denní
praxe obou smluvních stran. V této oblasti došlo
rovněž k významnému zlepšení úrovně - je třeba
si připomenout, že kolektivní smlouva je závazným dokumentem pracovního práva a z hlediska
vynutitelnosti plnění je na stejné úrovni jako zákoník práce.
Stejně jako v minulých letech je však mimo
jiné účelem analýzy poukázat zejména na nedostatky, které se opakovaně, i přes odbornou
pomoc ze strany regionálních manažerů, specialistů a svazového inspektora bezpečnosti práce, vyskytují, a tím přispět ke zlepšení celkové
úrovně kolektivních smluv u našeho odborového
svazu.
V porovnání s analýzami z předchozích let
lze konstatovat, že na základě provedené analýzy PKS, projednání vyskytujících se pochybení
a doporučení k nápravě se statutárními orgány
dotčených základních organizací (ZO), došlo
k postupné nápravě a zjištěné problémy se tímto
způsobem podařilo odstranit, což je nepochybně
jeden z hlavních pozitivních výsledků. U několika kolektivních smluv, kde dříve přetrvávaly
tytéž nedostatky a pochybení, došlo v uplynulém
roce k nápravě, což je jednoznačně pozitivním
výsledkem jednání příslušného regionálního manažera s funkcionáři ZO. Pokud se naopak podaří sjednat PKS s velmi vysokým standardem
po stránce obsahové i formální, tyto smlouvy

2 - STAVEBNÍK

si svou několikaletou výbornou úroveň tradičně
udržují i nadále.
Všechny zjištěné formální i obsahové nedostatky v PKS budou opět konkrétně projednány
s příslušnými předsedy výborů a předsedy ZO,
kterých se týkají, a to za účelem pomoci při odstranění zjištěných pochybení a tvorbě dalších
smluvních dokumentů v následujícím období.
Zmíněné problémy se týkají pouze malého
rozsahu posuzovaných smluv a jejich dodatků
a je skutečně potěšující, že většina PKS, které
byly předloženy a jsou předmětem tohoto vyhodnocení, je na velmi dobré úrovni, mnohé jsou
nadstandardní po stránce obsahové i formální.
Tato pozitivní skutečnost svědčí o tom, že problematice kolektivních smluv je ze strany odbo-

rových funkcionářů většinou věnována potřebná
pozornost a zjištěná pochybení se vyskytují především tam, kde nebyla, i přes nabízenou pomoc
ze strany příslušných zaměstnanců OS, tato součinnost vyžádána, popřípadě nejsou dobře míněná doporučení respektována.
Analýza PKS v roce 2018 opět potvrdila trend
zlepšování úrovně smluv. Většina funkcionářů
přistupuje k procesu kolektivního vyjednávání
naprosto odpovědně. Zcela prokazatelně jsou
využívány informace získané na školeních, popř.
ze vzorových PKS. Stále ve větší míře jsou i využívány konzultace se svazovými regionálními
manažery a příslušnými specialisty.
Ing. Pavel Zítko,
JUDr. Lubomír Dlouhý, Zdeněk Švehla

DALŠÍ KULATÝ STŮL BIPARTITNÍHO DIALOGU
Koncem září proběhl další kulatý stůl
bipartitní platformy Stavebnictví I., součásti projektu „Společným postupem
sociálních partnerů k přípravě odvětví
na změny důchodového systému“. Tentokrát bylo jednání zaměřeno na pozici
„stavební montážník“. Účastníci kulatého
stolu se seznámili s komentovanou
prezentací, zpracovanou „interprety“
(specialisté na vyhodnocení prováděných měření). Ta byla zaměřena v rámci dané metodiky na oblasti pracovního
prostředí (prašnost, zátěž chladem a teplem, manipulace s břemeny, pracovní nářadí a stroje, sezónní práce a přesčasy,
bezpečnost a ochrana zdraví při práci),
firemního prostředí (komunikace s nejbližšími nadřízenými, vedení firmy, firemní bonusy a výhody) a na odvětví a související legislativu (vzdělávání, perspektiva
oboru, délka pracovního života a odchod
do důchodu).
Nejprve však bylo pro všechny přítomné
zapotřebí ujasnit si, co vlastně pojem „stavební montážník“ zahrnuje. Vzhledem k pokračující nutnosti ovládání počtu více navazujících profesí jednotlivými pracovníky je to
vlastně většina kvalifikovaných zaměstnanců
ve stavebnictví, vyjma pouze vyloženě po-

mocných a nekvalifikovaných prací. Ze studie
a z rozsáhlé diskuse pak vyplynulo, že největší
nespokojenost u respondentů způsobuje např.
nasazení na úklidové a pomocné práce, praktická
nevyužitelnost některých firemních benefitů
a časté přesuny po celé republice. Problémy jsou
rovněž v zaměstnávání cizinců a agenturních
zaměstnanců. K pozitivním prvkům pak patří
zejména dobrá spolupráce uvnitř stabilních
pracovních skupin a kolektivů, efektivní
organizace práce a odpovídající zázemí, potřebná
informovanost o záměrech firmy i vlastním
díle, a v neposlední řadě rovněž přizpůsobení
pracovního nasazení věku pracovníků.
A závěr? Do stavebnictví by měli v daleko
větším počtu přibývat mladší kvalifikovaní pracovníci. Tím by bylo umožněno přispět k tomu,
aby co největší počet zaměstnanců mohl vykonávat své povolání plnohodnotně až do skutečného
nároku na starobní důchod, a to bez zbytečného stresu a poškozování jejich zdraví. Mělo by
proto dojít mj. k podstatným změnám v našem
školském systému, stejně tak jako k nezbytným
úpravám agenturního zaměstnávání, zlepšení organizace práce, větší všeobecné informovanosti
a vstřícnější vzájemné komunikaci mezi vedením firem a zaměstnanci. Komplexní zhodnocení
výstupů projektu pro jednotlivé stavební profese
a oblasti bude náplní závěrečné konference, která
RV
se uskuteční v lednu příštího roku.

Účastníci kulatého stolu, který se uskutečnil v měsíci září letošního roku

Foto – Pavel Zítko

KONEC LEVNÉ PRÁCE 2018
deset procent, ale mohou být také firmy, které
na tom nejsou moc dobře, tam se budeme rozhodovat individuálně,“ doplnil. Zmínil i požadavek
na stejnou mzdu cizinců za stejnou práci, naprosto nevýhodný případný přechod na euro při stávajícím kurzu, a vyšší mzdy a nižší odpracovanou dobu v podnikatelských subjektech, v nichž
působí odborové organizace. Rád konstatoval, že
v posledních čtyřech letech přibylo skoro 50 tisíc odborářů a téměř 400 odborových organizací,
a poděkoval za tyto výsledky všem odborovým
funkcionářům. Stranou nezůstal ani Evropský
pilíř sociálních práv a jeho tři hlavní priority –

ekonomky Ilony Švihlíkové – i ona bezvýhradně podpořila odborové požadavky a doporučení.
„ČR se konečně vydává na cestu jak přestat být
kolonií. Za jednoho německého dělníka si tu firma pořídí tři. Na takový poměr jsme to dopracovali. Nezasloužíme si být Bangladéš střední Evropy,“ řekla. Poukázala i na to, že firmy z Česka
vyvedou ročně kolem 300 vydělaných miliard,
tyto prostředky v ekonomice a mzdách nezůstávají. Nízké výdělky se odrážejí v nižších příjmech
z daní a odvodů, chybějí pak peníze na školství,
zdravotnictví či penze - sázka na levnou pracovní
sílu tak nepředstavuje pro ČR perspektivu.

Bezpečnost práce, růst mezd včetně té
minimální, kratší pracovní doba bez újmy
na mzdě, zrušení karenční doby a 5 týdnů
dovolené pro všechny – to jsou hlavní požadavky odborů pro příští období.
Více jak třináct stovek odborářů se v úterý
11. září sešlo v pražské Sparta Aréně, aby
vyjádřili svoji podporu požadavkům pro kolektivní vyjednávání na rok 2019. Není to ale
zdaleka jen o mzdách a platech. K základním
odborářským zájmům patří také životy a zdraví
neohrožující pracovní prostředí, kratší týdenní
pracovní doba, zrušení karenční doby a nárůst
zákonné dovolené.
Účastníky mítinku, zahájeného předsedou
ČMKOS Josefem Středulou, který uvítal i milé
hosty – představitele odborových centrál ze sousedních zemí, informovala Radka Sokolová,
místopředsedkyně ČMKOS i Rady vlády pro
BOZP, o neutěšené situaci v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci – nepřijatelným počtem smrtelných pracovních úrazů počínaje, přes
velké množství pracovišť přímo ohrožujících
zdraví zaměstnanců, až po nárůst nemocí z povolání. Pomocí statistických údajů zpracovaných
státními institucemi poukázala na neúměrně vysoký počet rizikových faktorů, jimž jsou zaměstnanci trvale vystaveni, a zejména na téměř 10
tisíc tzv. karcinogenních pracovišť, kdy nejhůře
jsou na tom Moravskoslezský kraj, Vysočina
a Střední Čechy, z profesí pak obsluhy stacionárních strojů a zařízení, pracovníci v oblasti
zdravotnictví a dělníci v kovoprůmyslu a strojírenství. ČMKOS bude rovněž prosazovat, aby se
odborům vrátilo právo zastavit práci závazným
pokynem při zjištění bezprostředního ohrožení
životů a zdraví.
Předseda ČMKOS pak nastínil vývoj české
minimální mzdy ve srovnání s vybranými státy Evropské unie, kde se i nadále pohybujeme
„na chvostu“ – naše minimální mzda činí pouze
37,1 % průměrné mzdy a zaujímáme tak druhé
místo od konce pomyslného žebříčku. Proto je
požadavek odborů na navýšení minimální mzdy
na 13.700 Kč naprosto oprávněný, zvláště při
zjištění, že naše současná čistá minimální mzda
je o cca 1.500 korun pod hranicí příjmové chudoby. Zaostáváme samozřejmě i v oblasti průměrné mzdy (a to na ni ještě více jak polovina
zaměstnanců „nedosáhne“). Od této skutečnosti
se odvíjí doporučení ČMKOS pro kolektivní vyjednávání – požadovat nárůst mezd v rozpětí 7 až
9 %, samozřejmě se zohledněním situace v jednotlivých firmách. „Jsou firmy, které mají mnohem víc, takže mohou být požadavky převyšující

Hlavní skupinka zástupců OS Stavba ČR na akci „Konec levné práce“, konané v Aréně Sparta
v Praze
Foto – Stanislav Augustin
rovné příležitosti a přístup na trh práce, spravedlivé sociální podmínky a přiměřená a udržitelná
sociální ochrana. Jednoznačně vyzněl rovněž
požadavek na zrušení karenční doby, jejíž existence má za následek pouze přecházení nemocí
s pozdějšími závažnějšími škodami na zdraví zaměstnanců i jejich spolupracovníků a okolí. Dalším podstatným příspěvkem k lepším pracovním
podmínkám by pak mělo být také zkrácení týdenní pracovní doby na 37,5 hodiny bez ztráty
mzdy, mj. proto, že prodlužování pracovní doby
s sebou přináší vyšší riziko vzniku pracovních
úrazů a negativně ovlivňuje i produktivitu práce.
Dnes jsme bohužel zemí, ve které – ve srovnání
s vyspělými evropskými zeměmi - patří pracovní doba k těm skoro nejdelším. Na to navazuje
i požadované prodloužení zákonné dovolené
na 5 týdnů – naši zaměstnanci si ji za mnohdy
nelehké pracovní podmínky určitě zaslouží.
Stávající konjunktura národního hospodářství
přitom staví tyto požadavky do reálného světla.
Průběh manifestačního mítinku byl často přerušován souhlasnými projevy účastníků.
V rámci mítinku dále vystoupili předsedové
OS zdravotnictví a sociální péče ČR (Dagmar
Žitníková), Nezávislého OS pracovníků potravinářského průmyslu a příbuzných oborů Čech
a Moravy (Alexander Štěpánek), OS zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových
služeb (Jindřiška Budweiserová), OS KOVO
(Jaroslav Souček), OS státních orgánů a organizací (Pavel Bednář) a OS dopravy (Luboš Pomajbík), kteří všechny přednesené požadavky
ČMKOS jednoznačně podpořili a doložili konkrétními informacemi a zkušenostmi z odvětví,
jejichž zaměstnance zastupují.
Symbolickou tečkou byl příspěvek uznávané

A jak mítink viděli naši odboroví funkcionáři?
„Letošní mítink byl pro mne po všech stránkách velice dobře zorganizovaný. I témata byla
vybrána přesně taková, která jsou pro zaměstnance aktuální. Jsme zástupci zaměstnanců, tak
bychom měli prosazovat, aby pracovali v co nejbezpečnějším prostředí, měli za svou práci slušnou mzdu a trávili v ní přiměřenou dobu. Je také
dobře to, že se mítink koná před zahájením kolektivního vyjednávání a ty informace, které jsme
na něm obdrželi, můžeme v podnicích použít. „
Pavel Němejc, předseda ZO Stavby mostů
Praha, předseda Revizní komise OS Stavba ČR
Mítink byl velmi dobře připraven. Plná hala
lidí, výborná atmosféra, dobře namixovaný program s vystoupením hostů. Téma navýšení minimální mzdy zůstalo tentokrát jako závěrečné
téma, které ale zároveň podtrhlo  a spojilo všechna témata předchozí. Vystoupení paní ekonomky
Švihlíkové bylo velmi živé a sugestivní – jakoby
odborářům mluvila z duše.   Předseda ČMKOS
Středula dokázal takovou „show“ velmi dobře
moderovat a připadá mi v té roli postupně lepší
a lepší. Už i první, samozřejmě velmi odmítavé,
ohlasy z řad zaměstnavatelů vzbuzují dojem, že
odbory jsou v této době velmi silným oponentem
pro zaměstnavatele, a ti z nás mají oprávněný respekt. Každá podobná akce, jako byl mítink „Konec levné práce“, tomu velmi pomáhá.
Petr Půta, předseda ZO Metrostav,
člen Předsednictva OS Stavba ČR
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BOZP V PRVNÍM POLOLETÍ 2018

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, se
víceméně opakují a v drtivé většině případů se
jedná o závady, které vyplývají z běžného provozu na pracovištích a vesměs nejsou takového
charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost
a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem.
Celkem bylo při kontrolách SIBP v prvním pololetí 2018 zjištěno 51 závad. Některé závady (celkem 3) byly odstraněny během kontroly, u drtivé
většiny závad (celkem 48) byly s odpovědnými
zaměstnanci dohodnuty termíny odstranění. Závady byly zjišťovány, tak jako v minulých letech,
zejména v oblasti úrazové prevence – celkem 39
závad. Nejčastějším zjištěným porušením byly
chybějící kryty u strojů, nedostatečné zamezení

pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmínek a pracovního prostředí. Byly řešeny celkem
2 stížnosti - k odškodnění nemoci z povolání
a k řešení pracovních podmínek na pracovištích.
V oblasti kolektivního vyjednávání se během
sledovaného období SIBP osobně nezúčastnil
jednání ve firmách. Účast SIBP v tomto procesu
spočívá zejména v tom, že dostane k vyjádření
návrh nové kolektivní smlouvy a po prostudování oblast BOZP schválí, případně upraví či doplní.
Kromě toho je také členem Komise kolektivního
vyjednávání našeho odborového svazu a zároveň
je i členem vyjednávacího týmu, který se podílel
na vyjednání dodatku č. 2 KSVS na období roků
2016–2019.
V průběhu prvního pololetí 2018 nedošlo
ve firmách v působnosti našeho svazu ke vzniku smrtelného pracovního úrazu a ani ke vzniku
závažného pracovního úrazu, tzn. pracovního
úrazu s hospitalizací delší než 5 dnů. V oblasti
spolupráce s orgány Státní báňské správy se SIBP
v průběhu prvního pololetí 2018 zúčastnil komplexních prověrek BOZP, které provedly OBÚ
Sokolov ve společnosti LB MINERALS, s.r.o.,
VJ Chebsko, pracoviště Skalná, a OBÚ Hradec
Králové ve společnosti CEMEX Cement, s.r.o.
SIBP se rovněž zúčastnil generální prověrky, kterou provedli inspektoři Českého báňského úřadu
ve společnosti KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.
V průběhu prvního pololetí 2018 SIBP se Státním úřadem inspekce práce a potažmo ani se žádným z Oblastních inspektorátů práce nespolupracoval. Na pozvání odborové organizace zúčastnil
provedení ročních prověrek bezpečnosti a ochra-

v přístupu k ovladačům, otevřené elektrické rozvaděče, ve skladech chybělo označení nosnosti
podlahy, tlakové lahve byly nezajištěné proti
pádu nebo převržení, byly nesprávně seřízené
stroje, potrubí neoznačené druhem přepravovaného média, nedostatečné zabezpečení pracovišť
ve výškách, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop lanka“ u dopravníků apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjištěno celkem 6 závad.
Jednalo se zejména o nefunkční nebo nedostatečně účinné odsávací zařízení, o pořádek v šatnách
a sociálních zařízeních apod. V oblasti odborné
způsobilosti k práci byly zjištěny 2 závady, konkrétně se jednalo o oblast školení zaměstnanců
z předpisů BOZP. Ve dvou případech byly zjištěny nedostatky také v oblasti zdravotní způsobilosti k práci, a to v provádění pracovnělékařských
prohlídek. V 1 případě bylo zjištěno, že zaměstnanec používal při práci přidělené OOPP, které
již ztratily svou ochrannou funkci, v 1 případě byl
zjištěn nedostatek v oblasti přidělování OOPP.
Během sledovaného období se na SIBP jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli
se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování

ny zdraví při práci v souladu s § 108 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve společnosti
LB MINERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště
Horní Bříza.
V oblasti vzdělávání proškolil funkcionáře našeho svazu z oblasti BOZP na školení ve Starých
Splavech (celkem 71 účastníků z řad ZO a MO).
Kromě toho provedl školení odborových funkcionářů z předpisů BOZP na základě pozvání v rámci semináře pořádaného odborovými organizacemi nadnárodních společností Českomoravský
cement, a.s., Českomoravský štěrk, a.s., Českomoravský beton, a.s., CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o. a TRANS – SERVIS, spol. s.r.o.
v Hustopečích (celkem 21 účastníků).
V oblasti legislativy SIBP zpracoval 2 stanoviska - k úpravě vyhlášky č. 272/2011 Sb.,
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.,
a k návrhu zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.
SIBP se při své činnosti snaží pracovat rovnoměrně na celém území České republiky.
Zdeněk Švehla

V průběhu prvního pololetí 2018 svazový
inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil
všechny své povinnosti dle plánu práce
a mimořádných úkolů. V oblasti kontrolní
činnosti provedl SIBP v prvním pololetí 2018 celkem 19 svých naplánovaných
kontrol v zaměstnavatelských organizacích. Na pozvání zástupců ZO a vedení
firem se zúčastnil 1 kontroly v souvislosti
s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce. Rovněž byl přizván, v souvislosti
s dohodou o vzájemné spolupráci mezi
OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem, k účasti na 2 komplexních prověrkách jednotlivých Obvodních báňských
úřadů a na generální prověrce Českého
báňského úřadu, a těchto prověrek se
aktivně zúčastnil.
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JUBILEJNÍ 55. ROČNÍK
SPORTOVNÍCH PŘEBORŮ
OS STAVBA ČR PŘIPRAVEN
Sportovní komise Odborového svazu Stavba ČR na svém zářijovém jednání jako hlavní
bod projednala přípravu jubilejního ročníku
Sportovních přeborů stavebních škol a po důkladném prodiskutování všech související otázek mohla v závěru svého jednání jednoznačně konstatovat potěšující výsledek: 55. ročník
sportovních přeborů je připraven!
Přebory probíhají v deseti sportovních
disciplínách, přičemž je každá disciplína
hodnocena samostatně, ale zároveň jsou její
výsledky započítávány do celkového hodnocení. Průběžné výsledky přeborů a jednotlivých soutěží jsou pravidelně zveřejňovány
na svazovém webu (www.osstavba.cz), a to
včetně fotogalerie. Zároveň jsou výsledky
v souhrnné podobě zveřejňovány v časopise
Stavebník a v bulletinu Stavebník-Aktuality, které jsou také v elektronické podobě
k dispozici na webových stránkách svazu.
Členové komise se zároveň dohodli
na zvýšené propagaci sportovních přeborů,
a to zejména tam, kde působí OS Stavba ČR,
ale i tam, kde existovala v oblasti sportování středoškoláků aktivita v minulosti. V této
souvislosti svaz rozeslal dopis předsedy OS,
ve kterém vyzývá ředitele středních škol se
stavebním zaměřením k aktivní podpoře sportovních přeborů. Členové komise si v této
souvislosti vzali za své, že sami vyvinou maximální úsilí při propagaci přeborů. Na jednání komise byl odsouhlasen „termínovník“
konání jednotlivých sportovních přeborů (viz
tabulka) a zároveň bylo odsouhlaseno nové
bodování jednotlivých přeborů, s vazbou
na celkové hodnocení ročníku.
Sportovní komise je přesvědčena, že letošní jubilejní ročník bude opět patřit mezi ty
úspěšné a že se k účasti na jednotlivých přeborech podaří přilákat hodně sportovců z řad
žáků středních škol. Tato aktivita bezesporu
přispívá ke zdravému rozvoji žáků a komise je
tak přesvědčena, že vedení jednotlivých středních škol i z tohoto důvodu sportovní přebory
podpoří. Propozice jednotlivých přeborů jsou
jednak ke stažení u jednotlivých akcí (https://
www.osstavba.cz/akce.php) a zároveň jsou
včas rozesílány všem potenciálním zájemcům
o účast v soutěži.
55. ročník přeborů České republiky
stavebních škol je pořádán pod patronací
OS Stavba ČR s finanční podporou Oborové
zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (http://www.ozp.cz/).

Ing. Pavel Zítko

TABULKA
SPORTOVNÍCH PŘEBORŮ
2018 - 2019

PŘEBOR
přespolní běh
bowling
šachy
stolní tenis
futsal
silový čtyřboj
nohejbal
florbal
in-line bruslení
atletika

TERMÍN
10. – 11. 10. 2018
7. – 8. 11. 2018
20. – 21. 11. 2018
4. – 5. 12. 2018
7. – 9. 1. 2019
20. – 21. 3. 2019
9. – 11. 4. 2019
25. 4. 2019
13. – 14. 5. 2019
21. – 22. 5. 5019

MÍSTO
Teplice
Chomutov
Rybitví
Litoměřice
Ústí nad Labem
Brno
Otrokovice
Most
Stochov
bude upřesněno
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