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REGIONÁLNÍ KONFERENCE OPĚT PREZENČNĚ
V souladu s Plánem práce OS se 12.
a 13. října sešly svazové Regionální konference. Ta první v zasedací místnosti pražského domu „Radost“ (dříve DOS), druhá
pak v „Comfort Hotel Olomouc Centre“,
obě s totožným programem. Čili zahájení,
volba pracovního předsednictva, řídícího
jednání, pracovních komisí a skrutátorů.
Dále pak diskuse nad tématy činnosti
našich základních a místních organizací
(ZO/MO), zejména v oblastech mezd,
kolektivního
vyjednávání,
účetnictví
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
doplňující informace předsedy a místopředsedy svazu, příslušného regionálního manažera, svazového inspektora bezpečnosti práce (SIBP) a našich zástupců
v Regionálních radách odborových svazů.
Důležitým bodem programu byly rovněž
doplňující volby do svazových orgánů,
stejně jako přijetí závěrečného usnesení.
V Praze, stejně jako v Olomouci, konferenci zahájil předseda svazu Ing. Pavel Zítko,
a po přivítání a nezbytných procedurálních úkonech představil účastníkům události uplynulého období formou komentované prezentace,
přičemž základní informace obou vedoucích
funkcionářů svazu obdrželi předsedové ZO/
MO písemně spolu s pozvánkou. Zmínil loňský
prosincový Sněm OS, konaný kvůli protiepidemickým opatřením „na dálku“, letošní únorový
webinář našich zástupců v Evropských radách
zaměstnanců a předsedů Koordinačních odborových orgánů, průběh kolektivního vyjednávání a následný podpis Dodatku č. 2 Kolektivní
smlouvy vyššího stupně (KSVS), stejně jako
dubnové webináře, které musely on-line formou
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aspoň částečně nahradit plánované školení funkcionářů. Na pořad přišel i náš letošní květnový
Sněm, který už mohl opět proběhnout klasicky,
tedy prezenčně, nebylo opomenuto ani vyhodnocení spolupráce s orgány Státního odborného dozoru nad bezpečností práce (SOD) a slavnostní
předávání „Zlatého Permona“ firmě HOCHTIEF
CZ a. s. Došlo i na červnový Sněm ČMKOS,
mzdová šetření a s nimi související otázku minimální mzdy (o její výši nejspíš rozhodne až
nová vláda) a porovnání průměrných mezd, aktuální informace stran stavební výroby a výroby
stavebních hmot. V prezentaci nebylo opomenuto ani červencové plošné rozšíření závaznosti

KSVS, závěry z vyhodnocení Podnikových kolektivních smluv i stav v českém školství, zvláště
pak v tom učňovském. O většině těchto událostí,
včetně zprávy o novém sídle svazu, jsme se už
v našem Stavebníku podrobněji zmiňovali.
Místopředseda svazu Stanislav Augustin pak
tyto informace doplnil o otázky pomoci cizincům
při jejich individuálním členství, uplatnění právní
pomoci stran pracovního práva, postupné likvidace nefunkčních ZO/MO, pomoci regionálních
manažerů při zpracování agendy našich organizací, potřebě nápadů a námětů pro Stavebník.
Neopomněl ani záležitosti týkající se Podpůrného
fondu OS, průchodnost zasílání materiálů elektronickou poštou apod.
V Praze pak Petr Janoušek pohovořil o práci
jihočeské Regionální rady OS, o evropské minimální mzdě a o souvislostech se získáním „Zlatého Permona“ jejich firmou. SIBP Zdeněk Švehla
okomentoval stav v pracovní úrazovosti v gesci
svazu, rozsah státní dotace na činnost odborů
v oblasti BOZP, spolupráci s orgány SOD, školení funkcionářů a změny v Zákoníku práce.
V Olomouci oznámil člen Předsednictva a Sněmu OS Milan Fišer, předseda KOO Skanska a.
s. a jeden z našich zástupců ve Sněmu ČMKOS,
odchod do důchodu k 1. lednu příštího roku, regionální konference na jeho místo navrhla Michala
Hrabinu ze ZO OS Stavba Skanska DS, jehož
volbu projedná Sněm OS v prosinci. Do Revizní
komise OS byl tajnou volbou zvolen Pavel Kučera ze ZO OS Českomoravský cement. V diskusi
mj. požádal Milan Široký zúčastněné o aktivní
podporu stavebních oborů i v rámci náboru dětí
na řemeslné profese.
Závěr obou konferencí v Regionech I. a II. byl
totožný – schválení usnesení, poděkování všem
členům a funkcionářům za aktivní přístup k práci
svazu a přání zejména pevného zdraví.
(RV)
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(NE)POVINNÉ OČKOVÁNÍ
Očkování. Téma, které v souvislosti
s pandemií onemocnění COVID-19 rezonuje napříč celou českou společností
a zaměstnává nás více, než bychom si
sami přáli.
V současné době je očkování proti nemoci
COVID-19 v České republice zcela dobrovolné
a náklady na něj jsou hrazeny z prostředků
veřejného zdravotního pojištění všem osobám,
které jsou v ČR pojištěny u některé ze
zdravotních pojišťoven. Zmiňuje očkování zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce? Dle §
106 odst. 4 zákoníku práce mimo jiné platí, že
každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých
možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví
i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých
se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně
opomenutí při práci. Zaměstnanci jsou mimo
jiné povinni podrobit se pracovnělékařským
prohlídkám, vyšetřením nebo očkováním
stanoveným zvláštními právními předpisy.
Zvláštním právním předpisem je v tomto případě
zákon č. 258/2002 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, který upravuje práva a povinnosti
fyzických a právnických osob v oblasti ochrany
a podpory veřejného zdraví a řeší mimo jiné
i otázku předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění prostřednictvím očkování. Zákon
o ochraně veřejného zdraví pak odkazuje
na vyhlášku č. 537/2006 Sb., o očkování proti
infekčním nemocem, která kromě dalšího řeší
otázku pracovišť s vyšším rizikem vzniku
infekčního onemocnění a podmínky, za kterých
mohou být v souvislosti se zvláštním očkováním
zaměstnanci zařazeni na tato pracoviště. Tato
vyhláška s očkováním proti onemocnění
COVID-19 nepočítá, a to ani ve vztahu k silně
exponovaným profesím, které by tímto onemocněním mohly být ohroženy nejvíce. Není

Zdroj www.pixabay.com
překvapením, že v právním řádu České republiky k dnešnímu dni není obsažena ani žádná jiná
norma, která by povinnost podrobit se očkování
proti onemocnění COVID-19 - byť jen ve vztahu k určitým profesím - stanovila. Odhlédneme-li od horkých debat na téma účinnosti vakcín
či jejich vedlejších účinků, nelze za současného
stavu věcí očekávat, že by se výčet očkování uvedených ve vyhlášce ve vztahu k očkování proti
onemocnění COVID-19 v blízké době rozšířil.
Zaměstnavatel tedy za současného stavu právní
úpravy dle našeho názoru není oprávněn vyžadovat od zaměstnanců, aby se tito očkování proti
onemocnění COVID-19 podrobili.
Jak se otázka očkování proti onemocnění COVID-19 může promítnout do fáze před vznikem
pracovního poměru, tj. do stadia rozhodování
o výběru vhodného uchazeče o zaměstnání? Typicky by šlo o situaci, kdy by zaměstnavatel stanovil jako základní kritérium výběru vhodného
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uchazeče mimo jiné skutečnost, že uchazeč byl
očkován proti onemocnění COVID-19. Ostatní
(nenaočkovaní) uchazeči o zaměstnání by byli
tímto rozhodnutím zaměstnavatele podstatně znevýhodněni. Stanovení takového kritéria by mělo
zvlášť negativní dopad na uchazeče, kteří pro důvody plynoucí z jejich zdravotního stavu nemohou být proti onemocnění COVID-19 za žádných
okolností očkováni. Takový postup zaměstnavatele by pak nešlo hodnotit jinak než jako diskriminační. Již samotný postup zaměstnavatele
spočívající v získávání informací od uchazečů
o zaměstnání ohledně podstoupení vakcinace proZdroj www.pixabay.com
ti onemocnění COVID-19 či dokonce stanovení
povinnosti spočívající v doložení očkovacího
průkazu je samo o sobě diskriminační. Vznesení ná o onemocnění, kterým se lze nakazit kdykoli
dotazu ohledně existence příslušného očkování je a kdekoli a s výkonem práce tedy v drtivé většině
v přímém rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce, případů nemá souvislost.
který stanoví, že zaměstnavatel nesmí od zaměstZákoník práce sice stanoví povinnost podrobit
nanců požadovat informace, které bezprostředně se očkováním stanoveným zvláštními právnínesouvisí se samotným výkonem práce.
mi předpisy, avšak v pomyslném seznamu poJaké otázky budou řešeny po vzniku pracov- vinných očkování není uvedeno očkování proti
ního poměru? Nabízí se situace, kdy zaměstna- onemocnění COVID-19. Pro případné očkování
nec již u zaměstnavatele závislou práci vykonává zaměstnance je tedy vždy nezbytný jeho infora zaměstnavatel po zaměstnanci požaduje, aby movaný souhlas. Souhlas zaměstnance musí být
se podrobil očkování, příp. očkováním dokonce svobodný, a nelze jej tedy vynucovat prostředpodmiňuje setrvání zaměstnance v zaměstnání. nictvím hrozby jakéhokoli postihu včetně postihu
Jak již stávající praxe ukazuje, nemusí přitom pracovněprávního. Jakýkoli disciplinární postup
jít jen o ojedinělé případy. Za současného práv- vůči zaměstnanci z titulu jeho neochoty podního stavu nelze absolvováním očkování proti stoupit očkování proti onemocnění COVID-19
onemocnění COVID-19 podmínit výkon práce. by za současného legislativního stavu věcí nebyl
Povinnost podrobit se očkování nelze vyvodit v souladu s platnou právní úpravou. Odhlédnout
z jakékoliv normy právního řádu. Případné od- nelze ani od toho, že očkování samo o sobě bezmítnutí zaměstnance podrobit se očkování nelze pochyby představuje zásah do integrity fyzické
považovat za porušení povinností vztahujících se osoby, resp. zaměstnance, který je navíc ve světk vykonávané práci, na jehož základě by zaměst- le právní úpravy i judikatury soudů považován
navatel ve vazbě na hodnocení intenzity takového za slabší stranu se všemi důsledky s tím spojeporušení mohl z tohoto vyvozovat jakýkoli disci- nými. Pokud by očkování proti onemocnění COplinární postup vůči zaměstnanci včetně výpově- VID-19 v budoucnu bylo upraveno jako povinné,
di. Taxativní výčet důvodů, na jejichž základě je vyvstala by celá řada otázek, a to nejen z oblasti
zaměstnavatel oprávněn rozvázat pracovní poměr pracovního práva. Zmiňme v této souvislosti nevýpovědí, upravuje § 52 zákoníku práce. Aby dávné rozhodnutí Evropského soudu pro lidská
toto bylo skutečně zajištěno, je zaměstnavatel práva. Ten počátkem dubna tohoto roku zamítl
povinen výpovědní důvod skutkově vymezit tak, stížnost rodičů z České republiky, kteří se na něj
aby jej nebylo možné zaměnit s jiným, a důvod obrátili kvůli povinnému očkování dětí. Soud
výpovědi nesmí dodatečně změnit. Nepodrobení došel k závěru, že ač povinné očkování, pokud
se očkování nelze dle našeho názoru pod žádný je nedobrovolné, představuje narušení tělesné inz výpovědních důvodů ve smyslu § 52 zákoní- tegrity, a vztahuje se na něj článek 8 Evropské
ku práce podřadit, a to ani prostřednictvím jak- úmluvy o ochraně lidských práv, Česká republika
koli kreativního výkladu. Pokud zaměstnanec prostřednictvím vyžadování očkování dětí daný
očkování odmítne, není zaměstnavatel oprávněn článek Evropské úmluvy o ochraně lidských práv
rozvázat pracovní poměr zaměstnance výpovědí. neporušila. Ač je mezi povinným očkováním dětí
Pakliže tak učiní, bude taková výpověď téměř jis- a dospělých rozdíl, diskuze o tom, do jaké míry
tě ze strany soudu shledána neplatnou s příslušný- může mít toto rozhodnutí soudu pod vlivem aktumi finančními důsledky pro zaměstnavatele v po- ální krize vliv na otázku očkování proti onemocdobě doplacení náhrady mzdy. Nelze odhlédnout nění COVID-19, na sebe zajisté nenechá dlouho
od názoru, že v případech, kdy to povaha podni- čekat.
eprávo/cz
katelské činnosti zaměstnavatele vyžaduje, by bylo možné
stanovit očkování proti onemocnění COVID-19 jako
požadavek pro výkon práce.
V takovém případě by pak
absence takového očkování
představovala důvod výpovědi dle § 52 písm. f) zákoníku
práce, tedy z toho důvodu, že
zaměstnanec nesplňuje bez
zavinění zaměstnavatele požadavky pro řádný výkon práce. Domníváme se, že k takovému výkladu by bylo možné
přistoupit pouze v extrémně
výjimečných případech, a to
zejména u vysoce specializovaných profesí (jako příklad
lze uvést zaměstnance pracujícího v laboratoři, kde se s virem SARS-CoV-2 nakládá).
V úvahu je potřeba vzít i to, že
v případě koronaviru se jed- Zdroj www.pixabay.com

COVID-19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ
Onemocnění COVID-19 se nově řadí
mezi tzv. nemoci z povolání. K uznání
tohoto onemocnění za nemoc z povolání
je potřeba splnit kumulativně stanovené
podmínky a případné nároky z nemoci z povolání uplatnit u zaměstnavatele.
Statisticky se novým typem koronaviru
nejčastěji na pracovištích nakazili zdravotníci, záchranáři a hasiči, policisté
a pedagogové.
Nemoc z povolání je nemoc vznikající nepříznivým působením škodlivých vlivů, pokud
vznikla za podmínek uvedených v seznamu
nemocí z povolání. V případě, že zaměstnanec

doloží, že pracoval za podmínek, za kterých vzniká nemoc z povolání, a zároveň mezi expozicí
a samotným onemocněním je přijatelný časový
vztah (tedy je možné, aby onemocnění vypuklo
v důsledku této expozice), pak se jedná o nemoc
z povolání. Nemoc z povolání posuzují specializovaná pracoviště s příslušným povolením
od Ministerstva zdravotnictví. Každý ošetřující
lékař, stejně tak i zaměstnavatel, má povinnost
odeslat osobu, u které je podezření na nemoc
z povolání, na příslušné specializované pracoviště, sama nemocí dotčená osoba může též požádat o posouzení a uznání nemoci z povolání.
Lékařský posudek je vydán do 45 dnů od získání
posledního potřebného podkladu k posouzení

REKONSTRUKCE REKREAČNÍHO
STŘEDISKA HORNÍ POLUBNÝ

sedání. Vybudovat vlastní gastroprovoz (vaření
obědů a večeří) je příliš složité, i s ohledem na budoucí provozování objektu, a proto bylo od tohoto
záměru upuštěno. V těsné blízkosti (přímo přes
silnici) je penzion s vlastní kuchyní, kde není problém si zajít na oběd či večeři. V blízké dojezdové
vzdálenosti je pak mnoho jiných možností restaurací či penzionů.
Při respektování pravidel pro stavby v chráněné krajinné oblasti je nutno zachovat vnější tvář
objektu. To znamená v maximální možné míře respektovat stávající materiály, proporčně zachovat
Dům se nachází na perfektním výchozím mísstávající plochy oken a dveří atd. Například dřetě pro turistiku jak letní (pěší, cyklistika), tak věné prvky fasády budou muset být vyspraveny,
zimní (sjezdové i běžecké lyžování – ke známé repasovány, nebo - pokud to nebude možné - vyosadě Jizerka je to pouhých 6 km, dojezdová měněny za identický materiál. Objekt byl historicdoba na nejbližší sjezdovky je do patnácti mi- ky v zadní části postupně několikrát dostavován
nut). Záměrem je vybudovat penzion snídaňové- a přestavován. Záměrem tedy je přední a zadní
ho typu, převážně dvoulůžkové pokoje se dvěma část propojit do uceleného tvaru. To představuje
až třemi většími apartmány v současném běžném velkou výzvu pro projektanta, neboť požadavky
ubytovacím standardu. Zároveň by zůstala na rekonstrukce v CHKO jsou mnohdy velmi
zachována, po drobných úpravách, společenská přísné.
místnost a jídelna v suterénu tak, aby bylo možné
Kapacita objektu by mohla být řádově 20 až 25
v penzionu uspořádat např. firemní výjezdní za- lůžek. Rozsáhlé sklepní prostory umožňují vybudovat nejen zázemí pro hosty (lyžárna,
kolárna), ale do budoucna například
i wellness menšího rozsahu jako ideální místo pro odpočinek ubytovaných
hostů.
V současné době vzniká v projekční
kanceláři studie. Po jejím vyhodnocení
a také zapracování požadavků dotčených orgánů státní správy (zejména
CHKO a Stavební úřad) bude studie
rozpracována do větších podrobností
projektu ke stavebnímu povolení včetně jednotlivých profesí. Záměrem je
mít k dispozici stavební povolení v průběhu roku 2022 tak, aby rekonstrukce
mohla již během příštího roku započít.

Ing. Petr Půta
Horní Polubný 
(archiv studie OS)
Na pomezí Jizerských hor a Krkonoš,
necelých 10 km od Harrachova v malebné obci Horní Polubný, koupil OS Stavba
ČR zkraje letošního roku rekreační objekt. Původní majitel – ZO OS Stavba ČR
při SŠ Liberec – již nemohl objekt dlouhodobě udržovat, a tak se rozhodl pro
prodej. Po dokončení všech náležitostí
prodeje bylo možné zahájit úvahy o rekonstrukci objektu.

Horní Polubný 

(archiv OS)

nemoci z povolání. Specializovaná pracoviště
(tzv. kliniky nemocí z povolání) musejí disponovat podklady od poskytovatele pracovnělékařských služeb – zjištění zdravotního stavu před
a po vzniku onemocnění, výsledky odborných
vyšetření (např. laboratorní vyšetření na COVID-19) a výsledky ověření podmínek vzniku
nemocí z povolání. Výstupem ze šetření je lékařský posudek, který je předán především posuzované osobě a zaměstnavateli. Podle údajů z Národního registru nemocí z povolání bylo ke konci
října 2020 v České republice zahájeno posuzování několika stovek případů onemocnění COVID-19, zejména u pracovníků ve zdravotnictví
a sociálních službách. Nejvíce případů vzniklo
v psychiatrických léčebnách (23 případů), v domovech pro seniory (12 případů) a v Alzheimercentrech (10 případů). Onemocněly zejména
zdravotní sestry (62 případů). Za předpokladu
vyčlenění zdravotnických profesí analýza ukazuje, že mezi nejrizikovější povolání a činnosti
dále patří hasiči a záchranáři, policisté, pedagogové a pracovníci ve školství, vojáci a sociální
pracovníci a osoby pečující o jiné.  Zaměstnanci vzniká v důsledku onemocnění na pracovišti
řada nároků - od náhrady za ztrátu na výdělku
po dobu pracovní neschopnosti (i opakovaně)
po náhradu za bolest a snížení společenského
uplatnění. Podle statistických dat se v České
republice v roce 2020 po syndromu karpálního
tunelu z přetěžování nejčastěji vyskytovalo
právě onemocnění COVID-19 jakožto nemoc
z povolání.
BOZPinfo

DOTAZY K BOZP
A ODPOVĚDI SIBP
Jsem zaměstnanec a vím, že má stroj poruchu na zařízení a může dojít k materiální škodě,
nebo i ke škodě na zdraví. Mohu odmítnout práci? A jak to správně udělat?

Zákoník práce - § 106 - práva a povinnosti zaměstnance
(1) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon
práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně
a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo
zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.
Postup by měl být takový, že o poruše na stroji by měl být neprodleně informován příslušný
vedoucí zaměstnanec, který je povinen zajistit
opravu poruchy, a do té doby stroj (v případě,
že stroj ohrožuje zaměstnance) vyřadit z provozu takovým způsobem, aby nemohl být spuštěn
(odstranění pojistek, zamknutí vypínače apod.).
V případě, že vedoucí zaměstnanec nezajistí neprodleně výše uvedené, je nutno mu to předat písemně a na stroji nepracovat (viz výše uvedený
§ 106, odst. 2 ZP).
Zdeněk Švehla, SIBP

STAVEBNÍK - 3IH

SPOLEČNÝ POSTUP
SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ
Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační projekt „zaměstnanost“
Náš svaz se zapojil do projektu nazvaného „Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat
v odvětví“ vedeného pod registračním
číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/00101
97. Ten navazuje na předchozí projekty
uskutečněné v minulých letech. Cílem
projektu je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření
u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní (oboustranné) úrovni
v problémových oblastech.
Realizací stanovených oboustranných cílů
v projektu se dosáhne identifikace problémových
oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaných
doporučení a způsobu implementace zvolených
opatření, včetně pilotního ověření ve firmách pro
vybrané pozice i v odvětvích, dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability
zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní
pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních
pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž,
stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání a jeho
bariéry, odchod do penze aj.).
OS Stavba ČR je v projektu zapojen ve 2 platformách, a to Stavebnictví I. a Stavebnictví II.
V platformě Stavebnictví I. je naším sociálním
partnerem Svaz podnikatelů ve stavebnictví, který zastupuje vesměs větší stavební firmy a výrobce stavebních hmot, v platformě Stavebnictví II.
je partnerem Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR o. s., který zastupuje jednotlivé
cechy a malé firmy. Společně, jako sociální partneři, bychom měli navrhnout řešení a sjednotit
názory pro vybrané problémové oblasti a další
činnost bipartitních platforem.

odchodu do starobního důchodu. Chceme jako
sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových
oblastech. Budeme se snažit nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem
práce.
Projekt je rozdělen do několika klíčových aktivit (KA), kterými jsou pro náš OS:
● KA 01 - Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy (zapojena
platforma Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) - cílem je průběžně projednávat projektové činnosti a přijímat v rámci platformy opatření k jejich
realizaci.
● KA 02 - Podpora adaptability zaměstnanců - nástroje na podporu (zapojena platforma
Stavebnictví I.) – cílem je analýza a zajištění
relevantních zdrojových dat, šetření mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, analýza adaptované skupiny, jejích potřeb, rizik a odlišností
od již adaptovaných, resp. služebně starších
a mnohdy dříve narozených zaměstnanců.
Účelem bude využití zjištěných odlišností
k sestavování funkčních diverzitních týmů
apod. a návrh úpravy procesů adaptace směrem
k prohlubování integrace nových pracovníků
cílových skupin.
● KA 04 - Vliv vícesměnných provozů na výkon
profese v odvětví (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je zjistit vliv
vícesměnných provozů nebo nerovnoměrně
rozvržené pracovní doby na výkon profese
a její fyzickou zátěž, a ověření vlivu a dopadu
na setrvání a podporu zaměstnanců v širších

BIDI

(archiv OS)

vztazích včetně přesčasové práce, odchodu
do penze, sladění pracovního a rodinného
života aj. (i ve vyšším věku, změny).
● K 05 – Stres, vyhoření, psychická zátěž – faktory ovlivňující výkon profesí (zapojena platforma Stavebnictví II.) – cílem je identifikace
rizikových skupin a konkrétních stresových
faktorů, hledání příčin vzniku syndromu vyhoření a nalezení způsobů, jak je eliminovat.
● KA 06 – Rozvoj a posilování spolupráce mezi
zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat (zapojeny
platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) –
cílem je prohlubování spolupráce mezi sociálními partnery při hledání řešení klíčových
problémů odvětví.
● KA 09 – Přenos informací z realizace KA na cílovou skupinu (zapojeny platformy Stavebnictví I. i Stavebnictví II.) – cílem je zpracovat a shrnout témata do materiálů pro cílovou
skupinu na konferenci a ke zveřejnění na stránkách Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (www.kzps.cz).

Stanislav Augustin

Činnosti a nástroje k realizaci projektu:
● 8 bipartitních týmů má rozdělenou práci
a zaměření.
● Sociální dialog probíhá na úrovni odvětví
a na podnikových úrovních.
● Analýzy pro vybrané oblasti a témata jsou
zpracovávány jako vstupní materiál jednotlivých témat.
● Tematická setkání pro zpracování doporučení
probíhají jak prezenčně, tak distančně.
● Pilotní ověřování navržených doporučení probíhá v jednotlivých firmách.
● Získané zahraniční zkušenosti pro vybrané oblasti jsou doplňujícími informacemi.
● Informačně – diskusní semináře pro předání informací širší cílové skupině probíhají
v průběhu realizace projektu a jednotlivých
klíčových aktivit.
● Konference pro předání informací odborné
i širší cílové skupině je výstupem z celého projektu.
Smyslem realizace projektu je u vybraných
pracovních pozic v odvětví najít způsob, jak
snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných
archiv OS
pracovních pozic a umožnit prodlouženíFoto
věku
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