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Společnost HOCHTIEF CZ, a.s. se stala vítězem
soutěže bezpečnosti práce v hornictví za rok
2020 „Zlatý Permon“. Stalo se tak poprvé,
a navíc se to podařilo již při první účasti firmy
v této soutěži.
Primát je navíc o to cennější, že HOCHTIEF CZ,
a.s. zvítězil v nejprestižnější kategorii zaměstnavatelský subjekt s více než 500
zaměstnanci. Podařilo se porazit takové soupeře,
jakými jsou tradiční vítězové této kategorie, např.
OKD nebo Sokolovská uhelná. Stavební firma
zvítězila samozřejmě především díky nulovým
číslům v úrazovosti za rok 2020, ale také proto,
že byl velmi kladně hodnocen přístup vedení
společnosti k jejím zaměstnancům.
Tento pozitivní postoj se samozřejmě promítá i do celkové spokojenosti zaměstnanců, tedy
i do dodržování všech pravidel, mezi něž v neposlední řadě patří samozřejmě i předpisy
BOZP. Předání ocenění se uskutečnilo dne 7. června 2021 v sídle vedení firmy v Praze. Po
předání ocenění následovala vzájemná diskuse všech zúčastněných, v jejímž rámci byl
vyzdvihnut důraz na oblast bezpečnosti práce, na ekonomickou situaci oceněné společnosti
a na oblast vzdělávání v České republice, kdy byla vyjádřena nespokojenost se současným
stavem ve vzdělávání ve smyslu účinné preference apod. Rok 2020 byl vzhledem k
pandemii onemocnění COVID-19 nejen v České republice, ale na celém světě velmi
specifickým a náročným jak z hlediska zdravotnického a ekonomického, tak i z pohledu
zaměstnanců, kteří si museli projít řadou často práci ztěžujících opatření. Všichni
zúčastnění proto vyjádřili přání, aby se vše vrátilo co nejdříve do normálu.

8. června se uskutečnilo 8. jednání Sněmu ČMKOS, vzhledem k protiepidemickým opatřením formou „on-line“.
Projednána byla zejména ekonomická a mzdová politika, vývoj nezaměstnanosti, problematika růstu mezd,
zavedení kurzarbeitu, kolektivní vyjednávání a s tím úzce související prodloužení zákonné dovolené. Na pořad
přišla i otázka zvyšování minimální mzdy ve vazbě na tzv. zaručenou mzdu a příjmovou chudobu. Dostalo se i na
aktuální situaci stran pandemie COVID-19, veřejné rozpočty a předpoklady dalšího
ekonomického vývoje, představena byla i statistika nemocí z povolání, stanovisko ČMKOS k
návrhu důchodové reformy a postoj ČMKOS k podzimním volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Zmíněn byl i Mezinárodní vzpomínkový den za oběti pracovních úrazů a
nemocí z povolání – v ČR vykázala smutná statistika v loňském roce celkem 108 úmrtí z
těchto příčin. Od 1. září letošního roku bude ČMKOS nově sídlit v ulici Politických vězňů v
Praze 1.
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