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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY OS

Vážení kolegové,
čas plyne jako voda, a aniž bychom se nadáli,
je před námi opět konec roku. Nacházíme se tedy
v období, které nabádá k bilancování toho, co se
nám společně v právě končícím roce povedlo,
na co můžeme být právem hrdi, a co nás ať už
příjemně či nepříjemně překvapilo.
Je zřejmé, že tento rok byl dalším z tak trochu „divokých“ let. Bylo to doslova jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole. Myslím, že
není třeba dlouze rozebírat příčiny toho, proč
jsme byli takto „houpáni“, přesto si dovolím
krátké zamyšlení. Tak jako řada dalších lidí
na této planetě, jsme se i my Češi ukázali jako
národ vcelku nedisciplinovaný. Typicky české
„ono to nějak dopadne“ nás opět přivedlo
trochu do úzkých. Ta tam je solidarita s našimi
„zachránci“ v podobě lékařů a sestřiček, to tam
je naše odhodlání se s tím poprat. Vystřídala to
nálada/nenálada a jsme svědky opětovného utahování pravidel.
Situace se však zhoršuje i ve zdánlivě běžných
věcech. Po rozsáhlém „rozdávání všem“ přichází
vystřízlivění a je tu čas opětovného „utahování
opasků“ - alespoň tak by si to představovali ně-

kteří naši volení zástupci. Je to věc, se kterou se
odbory (reprezentované ČMKOS) jako zastánci
běžných občanů, zaměstnanců a seniorů nehodlají smířit. Celou dobu poukazujeme na nesystémové kroky zejména v oblasti daní, ale i v otázce
přechodu na bezemisní Evropu, čili tzv. Green
Deal. To, co jsme tak trochu “sýčkovitě“ předvídali, se stalo skutečností. Přišla kromě zdravotní
i energetická krize, vše doprovázeno i rychle se
zvyšujícími spotřebitelskými cenami, čili inflací.
Prostě všechno souvisí se vším.
Je toho hodně, co se na nás společně valí,
a věřte, že jsme připraveni učinit maximum, abychom vás, naše členy, co nejvíce ochránili. Jasně
jsme deklarovali, že budeme bojovat za zajištění
důstojného života pro všechny své členy a potažmo pro všechny zaměstnance v „našich“ firmách.
Opět jsme vyhlásili cíle pro kolektivní vyjednávání a poskytujeme maximální servis a podporu
všem, kteří pro zaměstnance vyjednávají odpovídající pracovní a zejména mzdové podmínky.
Na úrovni odvětví jsme připraveni toto úsilí podpořit prostřednictvím sjednání slušného mzdového dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího
stupně. Tato činnost je dlouhodobě tím, s čím se

PŘÍPRAVA PROSINCOVÉHO SNĚMU
10. listopadu letošního roku se v salonku „Ostrava“ pražského Hotelu Olšanka
sešlo Předsednictvo OS Stavba ČR, aby
na svém již 14. jednání současného volebního období probralo potřebné náležitosti, zejména pak podkladové materiály pro
svazový VI. Sněm. Zahájení se ujal předseda OS Ing. Pavel Zítko – přivítal přítomné
a omluvil ty, kteří se jak z pracovních, tak
i ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit,
schválen byl program jednání i kontrola
protokolu z minulého zasedání P-OS.
Aktuální informace pak představil již tradičně
formou prezentace – přehledem akcí za uplynulé období počínaje, přes jednání Rady ČMKOS
a Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD
– tzv. tripartity), shrnutí výsledků stavební výroby a výroby stavebních hmot, až po průměrný růst mezd a hospodářskou politiku Evropské
unie. Došlo i na současný vývoj cen energií
a ropy, ekonomický růst středoevropských zemí,
vlastní a nájemní bydlení včetně cen, minimální
a zaručenou mzdu a současný i predikovaný
vývoj inflace. Zmíněn byl i přesun pravidelného
setkání svazových seniorů na jaro příštího roku
a naplňování obsahu Stavebníka. Místopředseda Stanislav Augustin pak doplnil informace
o současný stav svazového majetku, záležitosti
ohledně očkování proti COVIDu-19 a diskutabilní přínos odborů k této problematice.
Dalším bodem programu byla zpráva Komise
kolektivního vyjednávání – její předseda Petr
Janoušek okomentoval předem zaslaný písemný
materiál a konstatoval, že výstupy stran dalšího

Dodatku Kolektivní smlouvy vyššího stupně budou známy až v průběhu prosince letošního roku.
Na řadu přišel jeden ze stěžejních bodů programu jednání Předsednictva OS – podkladové materiály prosincového VI. Sněmu, které
předsednictvo doporučilo ke schválení (článek
o jeho průběhu obsahuje toto číslo Stavebníka).
Předseda svazu upozornil na možné změny
a posuny v návrhu Plánu práce OS 2022 v závislosti na epidemické situaci, předseda Revizní komise OS Ing. Pavel Němejc seznámil přítomné
s kladným stanoviskem komise k návrhu rozpočtu svazu na příští rok.
Komentáře ke zhodnocení 3. Regionálních
konferencí se ujal předseda svazu, mj. zmínil
i otázku jejich svolání v příštím roce, stejně jako
pravidelného školení funkcionářů – opět v závislosti na možných opatřeních pro eliminaci dopadů
epidemie. Pokračoval pak doplňujícími informacemi k financím a majetku svazu – představeno
bylo angažování se v Gruzii, stejně tak jako záměr a postup rekonstrukce rekreačního střediska
v Horním Polubném, a nechyběla ani zmínka
o jednání Valné hromady Majetkosprávní a delimitační unie odborových svazů (MSDU OS).
V bodě „různé“ bylo projednáno a odsouhlaseno zrušení odborové organizace v končící firmě,
zastoupení svazu v orgánech MSDU OS, dar při
životním výročí pro funkcionáře svazu a návrh
delegace kompetencí Sněmu OS na předsednictvo stran schvalování účetní závěrky.
Závěrem jednání poděkoval Ing. Pavel Zítko
přítomným za aktivní účast a popřál všem hlavně
to nejdůležitější v současné době - pevné zdraví.
RV

Ing. Pavel Zítko-předseda OS Stavba ČR

(archiv OS)
můžeme po právu chlubit. Výsledky kolektivního
vyjednávání jsou pomyslným klíčem k naší lepší
budoucnosti. Buďme na to náležitě hrdi!!
I přes všechna neustále se měnící opatření plní
Odborový svaz Stavba ČR svůj program, přičemž
velkou zásluhu na tom má i naše ukotvení v největší odborové centrále v zemi, v Českomoravské
konfederaci odborových svazů. Pevně věřím, že
i díky zlepšené disciplinovanosti nás všech se již
v průběhu příštího roku budeme postupně vracet
k normálu. Věřím, že zase přichází období, kdy
naše práce dostane běžný rozměr a budeme se
moci opět potkávat a vyměňovat si informace
napřímo, bez obavy ze zdravotních komplikací.
Všem, kteří se podílíte na zajištění dobrých
podmínek pro zaměstnance a především pro
naše členy, držím palce ve vaší nelehké činnosti
a přeji mnoho úspěchů. Nám všem společně pak
přeji klidné a pohodové prožití vánočních svátků,
pevné zdraví a hodně štěstí a spokojenosti v roce
2022.
V úctě
Ing. Pavel Zítko, předseda OS

P. F. 2022

Vážené kolegyně a kolegové,
odboráři našeho svazu, a ostatní
čtenáři svazového periodika,
k nadcházejícím vánočním svátkům
a příchodu roku 2022 vám moc přejeme, abyste tento čas prožili poklidně a spokojeně i v této nedobré době.
Pevné zdraví a úspěch ve všem, co
budete podnikat v příštím roce!
Vedení Odborového svazu Stavba ČR
a redakční rada Stavebníka

JEDNAL SNĚM OS STAVBA ČR
Již VI. zasedání svazového Sněmu v současném volebním období proběhlo ve středu 8.
prosince v jednom ze salonků pražského Hotelu
Olšanka. Po uvítání předsedou svazu Ing. Pavlem Zítkem a nezbytných procedurálních bodech
programu následovaly stěžejní body jednání –
a je vhodné předeslat, že jedním z nejdůležitějších bylo odsouhlasení návrhu Dodatku č. 3 Kolektivní smlouvy vyššího stupně, týkajícího se
mezd a platů. Schválený návrh, který představil
předseda Komise kolektivního vyjednávání Petr
Janoušek, bude postoupen našemu sociálnímu
partnerovi – Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
Za řízení člena Předsednictva OS Tomáše
Krejčího byli členové Sněmu podrobně seznámeni s činností svazového Předsednictva, kdy
obsáhlou prezentaci, kterou všichni členové Sněmu obdrželi elektronickou poštou, okomentoval
předseda svazu. Zdůraznil, že s ohledem na současný vývoj inflace požaduje ČMKOS minimální
nárůst mezd a platů ve výši 6 %, nejlépe však 9 %
všude tam, kde je to ekonomicky únosné. Probral
také uvažované pozvání předsedy ČMKOS, který bude zvolen na sjezdu koncem dubna 2022,
na náš květnový Sněm v příštím roce, a v této
souvislosti omluvil neúčast předpokládaných
hostů na dnešním jednání – kolegů ze slovenského IOZ.

Nový člen Revizní komise Pavel Kučera pak přítomné seznámil
se stanoviskem sekce cementářů
ve vazbě na současnou situaci, s výhledy a riziky tohoto oboru (blíže
v samostatném článku tohoto čísla
Stavebníka). Projednáno bylo, tak
jako na každém Sněmu, průběžné
plnění Programu a rezolucí VIII.
sjezdu OS Stavba ČR, stejně jako
početní stav našich členů a základních a místních organizací. U schvalování Plánu práce na příští rok
upozornil Ing. Pavel Zítko na možné změny vzhledem k případným
opatřením v souvislosti s epidemií
COVID-19. Schválen byl návrh
Sněm OS Stavba ČR 8. 12. 2021
(archiv OS)
svazového rozpočtu na rok 2022,
a to i na doporučení Revizní komiValná hromada Podpůrného fondu OS projedse OS, které zdůvodnil její předseda Ing. Pavel
Němejc. Sněm také vzal na vědomí informaci nala za řízení předsedy Rady PF a místopředsedy svazu Stanislava Augustina zprávu o čino stavu našeho odborového majetku.
V doplňující volbě člena svazového Předsed- nosti fondu a schválila potřebné změny v jeho
nictva byl – na návrh Regionu II – všemi hlasy statutu.
Tím byl v podstatě program jednání Sněmu
zvolen Michal Hrabina, předseda ZO OS Stavba
ČR, Skanska DS, s dlouholetou zkušeností jak vyčerpán, Ing. Pavel Zítko v závěrečném slovu
v podnikovém kolektivním vyjednávání, tak s re- poděkoval všem za aktivní účast a popřál hlavně
pevné zdraví do všech následujících dnů. (RV)
prezentací odborů na mezinárodní úrovni.

SNĚM ČMKOS aneb 10 VZKAZŮ BUDOUCÍ ČESKÉ VLÁDĚ
Na svatého Martina, čili ve čtvrtek 11. 11.
2021, se konal již druhý letošní sněm naší odborové centrály, tedy Českomoravské konfederace
odborových svazů. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci požádalo vedení konfederace svůj výkonný orgán, tedy Radu ČMKOS,
o určení, jako formou se tento podzimní sněm
uskuteční. Většina předsedů odborových svazů
sdružených v odborové centrále rozhodla o tom,
že tentokrát proběhne jednání sněmu netradiční
formou, a to prostřednictvím videokonference,
doplněné elektronickým hlasováním o jednotlivých usneseních.

Sněm ČMKOS 
Technicko-organizační oddělení tak bylo postaveno před nelehký úkol - zajistit propojení
více než stovky účastníků jednání tohoto nejvyššího orgánu mezi sjezdy. Ač úkol nelehký,
dlužno pochválit celý tým, který to měl „pod
palcem“, že se toho zhostil velmi dobře a jednání proběhlo zcela bez zádrhelů. Projednány byly
všechny potřebné body. Vypíchnout můžeme zejména aktuální informace vedení, zprávu revizní
komise, informace o zaměstnanosti, o vývoji inflace a její odhad pro další období, početní stav
členů odborových svazů, které tvoří konfederaci.
Jelikož se už blíží VIII. sjezd ČMKOS, byly sou-
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částí projednávaných bodů i materiály na tento
připravovaný sjezd (bude se konat 29. - 30. 4.
2022 v pražském Hotelu Olšanka). Členům sněmu tak byly předloženy návrhy aktualizovaného
Statutu a Programu ČMKOS. Ze zpráv jednotlivých garantů pro tyto důležité dokumenty vyplynulo, že příprava sjezdu běží správným směrem,
a že navrhované znění obou těchto materiálů se
již blíží podobě, která bude nakonec předložena
delegátům sjezdu.
Mottem tohoto podzimního jednání sněmu
bylo „Deset vzkazů ČMKOS budoucí české
vládě“, a tak informace vedení odborové centrály byly prezentovány
v tomto duchu. Tradiční
prezentace byla doplněna
obsáhlým
komentářem
předsedy ČMKOS. Josef
Středula velmi výstižně
vypíchl nejpodstatnější
oblasti zájmu členů odborové centrály.
Velmi oceňovanou částí
programu byla i informace o vývoji kolektivního
vyjednávání na podnikové i vyšší úrovni. I zde
materiál obsahuje velké
množství informací, které jsou mimořádně zají(archiv OS) mavé. Prospěšnost vlivu
kolektivního vyjednávání
na celkovou úroveň mezd
a benefitů, ale i na pracovní podmínky zaměstnanců, tak byla opět jednoznačně prokázána.
Neméně sledovaným bodem byla informace vedoucího makroekonomického oddělení Martina
Fassmanna, který podrobně okomentoval predikci vývoje inflace. Materiál obsahuje i doporučení
pro kolektivní vyjednávání na rok 2022 a v usnesení je uveden i podnět pro jednotlivé odborové
svazy, aby s tímto materiálem dále pracovaly a seznámily s ním širokou členskou základnu.
Dále byly podány také informace o vývoji
v oblasti zaměstnanosti, kde zazněla celá řada zajímavých čísel a údajů.
Jak se již v našem svazu stalo zvykem, všechny podkladové materiály, které byly projednávány, jsou samozřejmě k dispozici funkcionářům
svazu.

V letošním roce náš svaz ve Sněmu ČMKOS
zastupovali kolegové Milan Fišer, Petr Janoušek a předseda OS.
V závěru je potřebné konstatovat, že i když
Sněm ČMKOS proběhl velmi netradiční formou,
byly projednány všechny potřebné dokumenty
a činnost odborové centrály tak „běží“ i v těchto
dnech na plné obrátky.
Pavel Zítko

DESATERO ČMKOS

1. Sociální dialog – klíčový nástroj udržení
sociálního smíru ve společnosti a podstatná podmínka pro udržení její sociální soudržnosti.
2. Česká republika potřebuje plán podpory
ekonomického růstu.
3. Podporujeme dlouhodobou udržitelnost
důchodového pojištění a zároveň naplnění
projektu Green Deal bez zásadního poškození české ekonomiky a snížení životní
úrovně obyvatelstva.
4. Požadujeme zachování společenské soudržnosti a systému veřejných služeb a sociálních transferů.
5. ČMKOS zásadně odmítá snahy výrazně
snížit daně z příjmu či sazby sociálního
a zdravotního pojištění pod záminkou údajné podpory „nárůstu mezd a platů“.
6. ČMKOS se hlásí k daňové reformě, ta však
musí začít odstraňováním současných nerovností v daňovém systému.
7. Čeští zaměstnanci jsou daňoví soumaři, jejich daňové a odvodové zatížení je velmi
vysoké a je třeba zajistit pro ně základní
daňovou spravedlnost zvláště v oblasti
daně z příjmu.
8. ČMKOS byla a stále je zastáncem všech
nástrojů a postupů vedoucích k boji proti
daňovým únikům.
9. ČMKOS zásadně požaduje a bude prosazovat zachování dosažené úrovně pracovněprávní ochrany zaměstnanců na základě
mezinárodně uznávaných standardů.
10. ČMKOS bude zásadně bránit snahám
o rozšiřování možností přílivu laciné pracovní síly z tzv. třetích zemí na trh práce
v ČR.

V LISTOPADU SE KONAL VÝKONNÝ VÝBOR EFBWW
Ve středu 24. 11. proběhl tradiční podzimní výkonný výbor evropské stavbařské federace, tentokrát však netradiční
formou - opět muselo být využito jednání prostřednictvím videokonference.
Projednány byly všechny potřebné body,
i když vzhledem k velmi naplněnému programu bylo zvládnutí všeho velmi náročné. Musely se na technologické minimum
zkracovat přestávky, ale vše se nakonec
podařilo.
Projednány byly otázky organizační (kalendář
zasedání EFBWW v roce 2022) i finanční, a to
jak informace o platbě členských příspěvků, tak
aktuální stav čerpání schváleného rozpočtu pro
tento rok. Rozsáhlá diskuse proběhla zejména

Jednání EFBWW 24. 11. 2021 

nad návrhem rozpočtu pro rok příští, čili rok
2022. Byl konstatován mírný pokles členů a tudíž i nižší příjem ze členských příspěvků. Je tak
třeba rozvinout další diskusi nad opatřeními,
která pomohou v budoucnu udržet vyrovnaný
rozpočet. Jednou z cest je navyšování členské
základy, které se však až na výjimky dlouhodobě
nedaří naplňovat.
Zároveň proběhla doplňující volba třetího viceprezidenta, kterým se po složitých jednáních
stala Ellen Hoeijenbos a nahradila tak odstoupivší Jannu Mud (obě FNV, Netherlands).
V informačním bloku byly předloženy zprávy
z probíhajících projektů, dále zprávy jednotlivých výborů a také genderové otázky.
Velká pozornost byla věnována problémům,
které pálí většinu členských svazů napříč Ev-

(archiv OS)

ropou. Prvním takovým důležitým tématem
byla oblast spravedlivého vnitřního trhu EU.
Ke schválení byl předložen materiál týkající se
veřejných zakázek a jejich pravidel. Účastníci
výkonného výboru se shodli na výzvě, kterou budou adresovat evropské komisi, a v níž budou požadovat průhlednější a férovější veřejné zakázky.
Podstatou je zprůhlednění subdodavatelských
řetězců, včetně kladení důrazu na sociální dialog,
kdy do veřejných zakázek by měly být připuštěny pouze firmy, které vedou spravedlivý sociální
dialog v podniku prostřednictvím kolektivního
vyjednávání. Do tohoto tematického bloku patřily i informace o pilotním projektu na evropské
pracovní karty a také o pracovnících ze třetích
zemí a jejich integraci na pracovní trh v EU.
Dalším velkým tématem byla otázka dopadů
„Zelené dohody pro Evropu“ na stavebnictví
a na výrobu stavebních hmot. I zde byl přijat materiál, který vyzývá ke spravedlivému přístupu
při zavádění opatření na snižování uhlíkové stopy. Přijímaná opatření musí být v souladu se zájmy zaměstnanců, kteří nemohou být vynecháni
z procesu řešení. Jedním z důležitých požadavků
je udržení kvalitních pracovních míst. Součástí
bylo i schválení charty pracovních dovedností
pro stavebnictví, dále informace o strategii EU
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
o revizi směrnice o azbestu a o Evropské minimální mzdě.
Závěrem byly zmíněny i společné aktivity
EFBWW a BWI (světová federace stavbařů).
Účastníci jednání také podpořili kampaň Evropské odborové konfederace (EOK) – „Více demokracie v práci, aneb hlas zaměstnanců je důležitý
– informovat, konzultovat, zapojit se“.
Ing. Pavel Zítko

SEKCE CEMENTÁŘŮ PŘIJALA PROHLÁŠENÍ K AKTUÁLNÍM VÝZVÁM
V úterý 23. 11. 2021 se sešli zástupci
odborových organizací působících v cementárenství v rámci OS Stavba ČR.
Konalo se pravidelné jednání cementárenské sekce, které proběhlo v Praze –
v sídle svazu.
Zástupci jednotlivých společností si navzájem
vyměnili aktuální informace o situaci v podnicích, jejichž zaměstnance zastupují. Bylo konstatováno, že kapacita jejich firem je aktuálně
využívána na maximum, a proto lze očekávat

Jednání sekce cementářů

splnění plánů i velmi dobré hospodářské výsledky. I výhledy do následujícího roku vypadají
pozitivně. Zároveň však přítomní vyjádřili velké obavy o budoucnost tohoto odvětví v delším
horizontu, kdy velkými výzvami jsou zejména
snaha EU o zlepšení klimatu a tzv. Green Deal
(Zelená dohoda pro Evropu), čili závazek, aby
se Evropa stala do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě. Z hlediska
zaměstnanců, seniorů, ale i dalších běžných občanů pak velkou obavu vyvolává růst životních
nákladů, to vše doprovázené velkou zdravotní

(archiv OS Stavba ČR)

nejistotou z důvodu působení pandemie koronaviru.
Účastníci se shodli na postupu v oblasti kolektivního vyjednávání, kdy pouze vzájemná
podpora a koordinace může přinést žádoucí výsledek pro zaměstnance – členy OS. Zvládnutí
nebývalého růstu životních nákladů je možné
pouze za předpokladu adekvátního růstu mezd
pro všechny zastupované zaměstnance.
Vedení odborového svazu ve svém informačním bloku podalo zúčastněným podrobnou
informaci jednak z činnosti OS a ČMKOS (odborové centrály), ale hlavně informace z oblasti
ekonomické. Zdůrazněn byl vývoj a očekávání
hlavních ekonomických veličin, čili inflace, produktivita, vývoj zakázkovosti a další informace
pro kolektivní vyjednávání. Nechyběla ani informace z podnikové ekonomiky, včetně výsledků
hospodaření jednotlivých firem a aktuálních výsledků mzdových šetření v rámci oboru. Vedení
svazu také deklarovalo maximální podporu všem
vyjednavačům při jejich nelehkém konání, přičemž vyjádřilo přesvědčení, že k dohodě dojde
standardní formou.
V závěru jednání se všichni zúčastnění shodli
na textu prohlášení, které bude po podpisu všech
přítomných rozesláno „šéfům“ mateřských firem
a šéfům Evropských rad zaměstnanců, působících u těchto společností. 
Pavel Zítko
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NOVÉ PŘEDPISY BOZP
V částce 173/2021 Sb. vyšlo nové Nařízení
vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách
poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, které má účinnost od 1. listopadu
2021.
Tímto novým nařízením vlády (NV) bylo nahrazeno původní NV č. 495/2001 Sb., nutnost
jeho vydání vyplynula z potřeby harmonizace
s předpisy EU, nedochází však k žádným zásadním změnám. Už z názvu, kde se hovoří
o bližších podmínkách poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků (OOPP), vyplývá, že jejich poskytování je již zcela v kompetencích zaměstnavatele, a je jen na něm, jak
rizika vyhodnotí a jaké OOPP zaměstnancům
přidělí.
Nové NV není příliš obsáhlé a obsahuje celkem 9 paragrafů.
Z jeho nejzajímavějších ustanovení je důležité zmínit a okomentovat:
V § 3 odst. 3 je uvedeno, že zaměstnanec musí být
s používáním OOPP prokazatelně seznámen,
tzn., že je potřeba zajistit, aby byly k dispozici
návody na používání všech OOPP, které se ve firmě vyskytují. S nimi je potřeba zaměstnance seznámit a ti toto seznámení musí podepsat.
Nově přibyl v § 3 odst. 5, který zní: „Osobní
ochranný pracovní prostředek se přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního skončila
jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil svoje
funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje
další riziko“. Takže při pořizování nového OOPP
je zapotřebí poznamenat životnost a zároveň termín, kdy je potřeba ho vyměnit.

 § 4 je změna v tom, že rizika se už nehodnotí,
V
ale určují. Zaměstnavatel postupuje podle přílohy
č. 1 k NV, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik (odkaz na Zákoník práce). Při
výběru OOPP zaměstnavatel postupuje zejména
podle příloh č. 2 a 3 k NV.
U § 5 odst. 2 došlo k výrazné změně, nově zní:
„Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami,
jež mohou způsobit podráždění pokožky nebo
znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel
podle druhu látky mycí a čisticí prostředky, případně regenerační krémy a masti. Druhy prací
z hlediska znečištění a doporučená množství mycích a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze
č. 4 k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo
čisticí prostředek trvale dostupný v sanitárních
zařízeních pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který vykonává práci velmi
nečistou nebo práci nečistou podle části I. přílohy
č. 4 k tomuto nařízení“. Důležité je, že pokud
jsou trvale k dispozici dostupné mycí nebo čistící
prostředky, tak už je zaměstnavatel zaměstnancům navíc poskytovat nemusí. Obdobně to platí
i u textilních ručníků, ale ne u zaměstnanců, kteří
vykonávají práci velmi nečistou nebo práci nečistou (asfaltér, lakýrníci, seřizovači, vazači, zedníci
apod.).
Důležité náležitosti obsahují ale i přílohy.
V Příloze 1 je Tabulka pro výběr osobních
ochranných pracovních prostředků na základě vyhodnocení rizik – tabulka pro výběr OOPP
na základě vyhodnocení rizik byla zásadně upravena. Původně zde bylo 21 skupin rizik, nově jich
je 26.

Příloha 2 konkretizuje jednotlivé typy osobních ochranných prostředků – jen mírné úpravy, spíše kosmetické.
V Příloze 3 jsou Příklady činností a odvětví a obory činnosti, které mohou vyžadovat ve vztahu k rizikům a na základě jejich
vyhodnocení poskytnutí osobních ochranných pracovních prostředků – už z názvu je
patrné, oproti původnímu, že je třeba zhodnotit,
zda daná činnost je riziková, a na základě toho
stanovit jednotlivé OOPP. Příloha je zpracována
přehledněji, tabulkově.
V Příloze 4 se uvádí Druhy prací z hlediska znečištění a doporučená množství mycích
a čisticích prostředků – pouze přibylo „Společně pro všechny druhy prací minimálně dva
textilní ručníky za rok“. Původně ručníky nebyly
specifikovány, takže bylo na zaměstnavateli,
zda poskytne papírové nebo jiné. Povinnost
poskytovat ručníky se nevztahuje na všechny
zaměstnance, viz výše § 5 odst. 2.
Výše uvedené Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.
lze zaslat elektronicky v aktuální verzi po vyžádání na adrese svehla.zdenek@osstavba.cz.
Zdeněk Švehla, SIBP

POVINNÉ TESTOVÁNÍ V ZAMĚSTNÁNÍ
Je možné, aby si zaměstnavatel nastavil řízením rizik na pracovišti, že bude nárokovat požadavek k ochraně zdraví zaměstnanců při práci
v rámci vlastního vyhodnocení a řízení rizik, a to
i v případě, kdy testování není nařízeno mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví
nebo místně příslušnou krajskou hygienickou
stanicí, popřípadě jde nad rámec povinnosti stanovené mimořádným opatřením.
V tomto případě tedy zaměstnavatel může
například ve formě řízení rizik uložit vnitřním
předpisem, aby i zaměstnanec, který je očkován
proti onemocnění COVID-19, popřípadě touto
informaci o jeho očkování nedisponuje, testování
strpěl.
Při tomto postupu bude dané otestování
zaměstnance hrazeno výhradně zaměstnavatelem,
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jelikož daný požadavek stanovil v rámci vlastního
řízení rizik na pracovišti.
Vychází to z ustanovení § 102 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je zaměstnavatel
povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.
Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění
a není-li možné rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení
bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno.
(red – z podkladů
Ministerstva zdravotnictví ČR)

Zaměstnavatelé mohou nadále testování ukládat zaměstnancům jako povinnost s ohledem na §
102 zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.). Záleží tedy na tom, zda ukládá zaměstnavatel testování na COVID-19 zaměstnancům jako povinnost (i když to prezentuje navenek jako benefit),
nebo se jedná o dobrovolné testování. Pokud jde
o povinnost, musí ji zaměstnanec splnit a testování se podrobit.
Za porušení povinnosti nechat se testovat
na COVID-19 nemůže zaměstnavatel jednostranně strhnout zaměstnanci určitou část mzdy, protože zákoník práce umožňuje srážky ze mzdy jen
z přesně stanovených důvodů (§ 145 a § 146),
mezi něž tento případ nepatří. Zaměstnanec však
v takovém případě porušuje povinnost při plnění
pracovních úkolů. Pokud zaměstnavateli vznikne
v důsledku uvedeného chování zaměstnance škoda,
má zaměstnanec povinnost
ji nahradit (§ 250 zákoníku práce). Může se jednat
například o situaci, kdy se
zaměstnanec nenechá testovat, bude však již nemocný
COVID-19, nakazí jiné zaměstnance a zaměstnavateli
vznikne v důsledku toho
škoda.
(red – z materiálů
VÚBP, v.v.i.)
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