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V ÚNORU 2019 SE USKUTEČNÍ VIII. SJEZD OS STAVBA ČR!

V úvodu předseda OS Stavba ČR Milan Vo-
mela informoval o tom, že se jako předseda OS 
zúčastnil během února a března různých jed-
nání, například rady ČMKOS, dále jednání Rady 
hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), 
či Rady vlády pro stavebnictví ČR. Zároveň 
uvedl, že na intranetu OS Stavba ČR jsou umís-
těny základní informace o jednáních těchto or-
gánů. Takže doporučuje členům odborového 
svazu, aby se s nimi seznámili. Zároveň pří-
tomné seznámil s událostmi, či akcemi, které se 
v nejbližších měsících uskuteční. Například in-
formoval o tom, že 10. dubna se uskuteční tri-
partita, na jejímž programu bude projednání si-
tuace ve stavebnictví, či o tom, že v dubnu se 
uskuteční vyhodnocení spolupráce našeho OS 
se Státním úřadem inspekce práce. Dále sdělil, 
že 27. dubna se uskuteční společné jednání 
Představenstva Svazu podnikatelů ve staveb-
nictví v ČR a Předsednictva OS Stavba ČR, na 
kterém by se měly projednat všechny otázky 
dalšího společného postupu stavebních podni-
katelů a odborů ve snaze ovlivnit vládu ČR, aby 
se urychlil další rozvoj českého stavebnictví. 
Druhým bodem programu tohoto jednání bude 
i otázka dalšího rozvoje sociálního dialogu 
mezi oběma sociálními partnery.

Místopředseda OS Pavel Zítko informoval 
o semináři pro Evropské rady zaměstnanců 
(ERZ), tj. našich zástupců v ERZ (viz článek ve 
Stavebníku), dále o tom, že v rámci EFBWW 
vznikla webová stránka, která podává základní 
informace o pracovních a mzdových podmín-
kách ve stavebnictví ve všech státech EU a o zá-
kladních kontaktních údajích jednotlivých sta-
vařských odborových svazů, na které je možné 
se při pracovních cestách v zahraničí obrátit. 

Na webu OS Stavba ČR 
bude odkaz na tento ser-
ver EFBWW rovněž 
umístěn a za jeho český 
obsah odpovídá Pavel 
Zítko. Společným dnem 
pro spuštění tohoto ná-
stroje byl jednotně sta-
noven 10. duben 2017! 

Předseda Komise ko-
lektivního vyjednávání 
OS Stavba ČR Petr Ja-
noušek seznámil pří-
tomné s průběhem jed-
nání k uzavření Dodatku 
č. 1 KSVS, který by měl 
stanovit minimální 
mzdové tarify pro rok 
2017. Vyjednávacím tý-
mem OS Stavba ČR byla 
akceptována dohoda 
s vyjednávacím týmem 
Svaz u podnikatelů ve sta-
vebnictví v ČR z loňského 
roku, že kvůli zhoršené si-
tuaci v českém stavebnic-
tví v roce 2016 oproti roku 
2015, se příplatek za 
práce přesčas ve dnech nepřetržitého odpo-
činku v týdnu mění z nynějších 40 % průměrného 
výdělku na 35 %. Významným momentem této 
dohody o uzavření a podpisu Dodatku č. 1 KSVS 
však bylo, že se minimální mzdové tarify v hodi-
nové mzdě zvyšují v průměru o 6,3 % a v měsíční 
mzdě o 6,7 %. Takže, po schválení této dohody 
Předsednictvem OS Stavba ČR byl poté, po 
skončení jednání Předsednictva OS, preziden-

tem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Vác-
lavem Matyášem, předsedou OS Stavba ČR Mila-
nem Vomelou a předsedou OS DOSIA Janem 
Rejským podepsán Dodatek č. 1 KSVS, a to 
s platností od 1. dubna 2017. Smluvní strany po-
depsaly i společnou žádost o rozšíření závaz-
nosti dodatku na další subjekty působící v tomto 
oboru. 

Dalším bodem programu jednání Předsed-
nictva OS bylo zhodnocení stavu a vývoje BOZP 
ve stavebnictví za rok 2016, které bude samo-
statným bod em jednání květnového Sněmu OS 
Stavba ČR. Podrobnější informace o tom, jak se 
v rámci našeho odborového svazu dařilo zabez-
pečit ochranu zdraví zaměstnanců při práci, na-

(Pokračování na str. 3)

Na programu zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, které se uskutečnilo 29. 
března v Praze, bylo, kromě seznámení se Zprávou o činnosti Předsednictva 
OS, především projednání zprávy Komise kolektivního vyjednávání OS o mož-
nosti podpisu Dodatku č. 1 KSVS pro rok 2017, dále návrhu na svolání VIII. 
sjezdu OS Stavba ČR v únoru 2019 v Praze, zhodnocení stavu a vývoje BOZP za 
rok 2016, vyhodnocení Řádu právní pomoci OS Stavba ČR, vyhodnocení Do-
hody o  vzájemné spolupráci se SON a  projednání námětů na řešení nízké 
úrovně dávek v nemoci, kterou předložila Rada ČMKOS k další diskusi.

K nejdůležitějším programovým otázkám, kterými se zase-

dání Předsednictva OS Stavba ČR 29. března 2017 zabývalo, 

patřilo projednání a schválení zprávy Komise kolektivního 

vyjednávání, aby mohl být, po skončení jednání Předsednic-

tva OS Stavba ČR, v sídle Svazu podnikatelů ve stavebnictví 

v ČR, podepsán Dodatek č. 1 KSVS, který se týká zvýšení 

minimálních mzdových tarifů pro rok 2017. Dalším význam-

ným bodem zasedání Předsednictva OS bylo i obsahové 

a organizační zabezpečení V. Sněmu OS Stavba ČR, které by 

se mělo konat 17. května 2017

Foto: Stanislav Augustin

Dodatek č. 1 KSVS pro rok 2017 podepsali 29. března 2017 

prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) v ČR Vác-

lav Matyáš, předseda Odborového svazu Stavba ČR Milan 

Vomela a předseda Odborového svazu pracovníků dopravy, 

silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 

Jan Rejský Foto: Pavel Zítko

SVOLÁN SNĚM OS STAVBA ČR
Ve středu 17. května 2017 se v budově DOS, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 

uskuteční V. Sněm OS Stavba ČR. Na jeho programu je mimo jiné zpráva 
o činnosti Předsednictva OS Stavba od minulého IV. Sněmu OS, dále zpráva 
Komise kolektivního vyjednávání o Dodatku č. 1 ke KSVS, informace o vý-
robě a mzdovém vývoji ve stavebnictví za rok 2016 a zhodnocení stavu a vý-
voje BOZP ve stavebnictví za rok 2016. Jako host vystoupí na Sněmu OS 
Stavba ČR předseda ČMKOS Josef Středula, který bude informovat o další 
činnosti ČMKOS v návaznosti na nadcházející vývoj v ČR a EU.

Velmi důležitým bodem jednání Sněmu OS bude projednání a schválení 
návrhu na svolání VIII. sjezdu OS Stavba ČR, který by se měl konat ve dnech 
1. a 2. února 2019 v odborářském hotelu Olšanka v Praze. Sněm OS dále 
ustaví Komisi pro přípravu VIII. sjezdu OS Stavba ČR, která se, ihned po 
udělení zmocnění, ujme své role při přípravě nadcházejícího sjezdu našeho 
odborového svazu.       
  (red)
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 Jako v loňském roce, i letos, v rámci 
diskuse na Fóru českého stavebnictví 
2017, zaznělo, že je zapotřebí dát do po-
řádku legislativu pro české stavebnictví. 
Jak vypadá současná situace?

Legislativa má pro investiční výstavbu zá-
sadní význam a mnohdy podmiňuje její úspěš-
nost více než finanční zajištění. Ovlivňuje roz-
hodujícím způsobem přípravu i realizaci sta-
veb.

V současné době je legislativa týkající se in-
vestiční výstavby jednou z hlavních příčin je-
jího poklesu. Nezanedbatelným faktorem je 
i výkon státní správy a dlouhé lhůty pro povolo-
vání staveb, které jsou jedny z nejdelších na 
světě. O stavu nejlépe vypovídá údaj Světové 
banky, kdy ČR zaujímá v délce stavebních po-
volení „lichotivé“ 130 místo!
 Ministryně pro místní rozvoj Karla 

Šlechtová hovořila o komplikovaném prů-
běhu novely stavebního zákona. V čem je 
problém?

V programovém prohlášení se vláda zavá-
zala, že v oblasti územního plánování a staveb-
ního řádu připraví návrh stavebního zákona, 
který přinese zjednodušení a zrychlení povo-
lovacích řízení. SPS se zapojil aktivně do pří-
pravy novely v kolegiu ministryně MMR. Je 
nutné objektivně uznat, že pro úspěch novely, 
pro sloučení územního řízení, EIA a staveb-
ního řízení do jednoho kroku, udělala minis-
tryně Karla Šlechtová a její lidé maximum 
možného. To, že novela přinese zlepšení u sta-
veb menšího rozsahu, neznamená, že se nepo-
vedla. Z dosavadních zkušeností, které jsme 
získali za poslední léta, kdy se vláda ČR a Par-
lament snažili o úpravu stavební legislativy, 
vyplývá, že pro velké projekty, zejména v ob-
lasti dopravní infrastruktury, se jeví jako 
nutné jít cestou kompletní rekodifikace sta-

vební legislativy, včetně změny kompetenč-
ního zákona!

A v čem byl problém se stávající novelou? 
Nedostatečná spolupráce dotčených rezortů, 
především ministerstva dopravy a ministerstva 
životního prostředí. Dále to byly dopady do 
změnových zákonů a také velký počet pozmě-
ňovacích návrhů, které se objevily při posuzo-
vání této novely od některých poslanců v rámci 
schvalovacího řízení v Poslanecké sněmovně.
 Již delší dobu se u nás diskutuje o po-

třebě přesunout otázku českého staveb-
nictví pod jedno ministerstvo. Tento názor 
v podstatě podpořil i místopředseda vlády 
ČR Andrej Babiš, když hovořil o potřebě 
slučování hospodářských ministerstev 
a o nutnosti změny kompetenčního zá-
kona. Ale to asi nebude jednoduchá záleži-
tost?

Veřejné investice a tím i odvětví stavebnictví 
dlouhodobě postrádají koncepční zastřešení. 
Jedním z důvodů je institucionální podcenění 
této oblasti. Nekoncepčnost v oblasti veřej-
ných investic souvisí s organizačním uspořádá-
ním v rámci veřejné správy. Stavebnictví je 
podle kompetenčního zákona v gesci MPO, ale 
ve skutečnosti jsou klíčové otázky veřejných 
investic, jejich podpory a tím také stavebnictví 
rozděleny mezi pět ministerstev – ministerstvo 
průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní 
rozvoj, ministerstvo dopravy, ministerstvo ži-
votního prostředí a ministerstvo zemědělství 
a výživy. Ke smysluplnému propojení a vytvo-
ření skutečné strategie či koncepce tak nemůže 
dojít. Proto dlouhodobě prosazujeme potřebu 
centralizovat, nebo centrálně koordinovat ho-
rizontální i obecně právní, metodické a systé-
mové otázky, týkající se stavebnictví jako 
celku, na jednom ministerstvu. To, že to není 
jednoduché zadání ve světle politiky, je jasné. 
Ale bez zásadní změny se stav českého staveb-
nictví nezlepší.
 V některých diskusních příspěvcích 

zazněla potřeba aktivněji a lépe využívat 
soukromého kapitálu k výstavbě velkých 
liniových projektů, zejména při výstavbě 
naší dálniční sítě, což by mělo její výstavbu 
zrychlit. Co je nutné pro to učinit, aby se 
tak stalo?

Otázky spojené s financováním dopravní in-
frastruktury budou více než aktuální po skon-
čení II. programového období EU. Vytvoření ta-
kového systému financování, který umožní 
kontinuální a pružné čerpání finančních pro-
středků v závislosti na věcných potřebách, se 
zcela jistě neobejde bez zapojení soukromého 
kapitálu. Z tohoto pohledu realizace projektů 
prostřednictvím partnerství veřejného a sou-
kromého sektoru (PPP), nebo formou Design 
and Built by se konečně po letech váhání měly 
odstartovat.
 Velké téma letošní konference byla 

i otázka Stavebnictví 4.0. Co z toho vyplývá 
pro vládní orgány, tj. vládu ČR a další insti-
tuce, a přirozeně i pro naše stavební firmy?

Rozvoji digitální ekonomiky v kontextu bu-
dování jednotného digitálního trhu v Evropě 
a úsilí o vytvoření Společnosti 4.0 začala vláda 
ČR věnovat pozornost. V této souvislosti mu-
sím konstatovat, že stavebnictví tímto progra-
mem není zatím zasaženo.

Přesto se nám podařilo docílit ve spolupráci 
se sekcí stavebnictví na MPO usnesení vlády 
ČR č. 958 z 2. listopadu 2016 k zavedení metody 
BIM (jde o proces vytváření a správy dat o bu-
dově během celého jejího životního cyklu) do 
stavební praxe s tím, že do 31. 7. 2017 bude zpra-
cována koncepce zavádění BIM v ČR v gesci 
MPO a následně bude schválena vládou. Je to 
určitě krok správným směrem a běh na delší 
trať, ale ne jediná cesta ke zlepšení výkonnosti 
našeho odvětví. Miroslav Svoboda

FÓRUM 
ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2017

Pod názvem „Stavebnictví na křižo-
vatce“ se 7. března v Praze uskutečnil le-
tošní, 13. ročník oborové konference Fó-
rum českého stavebnictví 2017.

Organizátoři konference, tj. Svaz podnika-
telů ve stavebnictví v ČR a společnost Blue 
Events nabídli téměř třem stovkám účastníků 
konference kromě základního diskusního pa-
nelu i možnost detailní diskuse ve třech tema-
tických panelech: „Státní správa a stavebnictví: 
partneři či nepřátelé?“, „Jak se digitálně trans-
formovat v podmínkách boje o přežití“ a „Návrh 
nového stavebního zákona“.

Stěžejní politickou úvodní část nazvanou 
„2017: Rok zúčtování“ otevřel místopředseda 
vlády a ministr financí ČR Andrej Babiš. Zhod-
notil plnění investičního programu vlády ČR 
a představil základní vizi dalšího rozvoje. Hlav-
ním problémem je legislativa a její přijímání. 
Jsou zapotřebí jiná pravidla pro schvalování le-
gislativy a sloučení ministerstev.

V následující velké panelové diskusi náměs-
tek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba 
uvedl, že meziroční index stavební produkce 
klesl o 7,6 %, přestože HDP rostl. Je zapotřebí 
oddělit soukromé stavební právo od veřejného, 
reorganizovat ministerstva a změnit kompe-
tenční zákon. Kraje postrádají politiku územ-
ního rozvoje. Chybí státní expertiza na veřejné 
investování a automatizace povolovacího ří-
zení. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlech-
tová informovala mj. o komplikovaném prů-
běhu projednávání novely stavebního zákona. 
MMR předložilo novelu zákona o vyvlastňo-
vání, ale nebyla politická vůle ji přijmout. Je 
třeba změnit kompetenční zákon a v oblasti in-
vestiční politiky a více využívat PPP (partner-
ství se soukromými investory). Ministr dopravy 

Dan Ťok si rovněž myslí, že je nutná změna 
kompetenčního zákona. Je potřeba změnit pří-
stup k celému stavebnímu právu a v diskusi slí-
bil, že do poloviny roku přinese věcný návrh zá-
kona o liniových stavbách. Ministr životního 
prostředí Richard Brabec konstatoval, že 
„máme historickou možnost, aby vzniklo minis-
terstvo hospodářství sloučením ministerstev“. 
Prezident svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Václav Matyáš připomněl, že řízení investiční 
výstavby v ČR je i nadále nekoncepční a poli-
tické reprezentace se o ni dlouhodobě nezají-
mají. Poukázal na kvalitu bydlení v ČR, která je 
ve spodní třetině EU, a neuspokojenou po-
ptávku po nových bytech. Člen evropského 
hospodářského a sociálního výboru v Bruselu 
Petr Zahradník zdůraznil, že by se měly více 
využívat projekty PPP.

Významným diskusním okruhem byla i by-
tová výstavba. Karla Šlechtová řekla, že „ČR je 
dostatečně zastavěná, máme 300 tisíc volných 
bytů. Je třeba je využít na sociální bydlení a ne-
stavět nové byty. Zákon o sociálním bydlení je 
složitě připravován a má velké dopady na stát. 
Bude cílen pouze na ty nejslabší příjmové sku-

PROBLÉMY KOLEM LEGISLATIVY VE STAVEBNICTVÍ 
ZATÍM STÁLE PŘETRVÁVAJÍ!
Hlavním organizátorem Fóra českého stavebnictví 2017, které se konalo 7. 
března v pražském hotelu Clarion Congress Hotel Prague, byl Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví (SPS) v ČR. Protože během této odborné konference zazněla 
řada podnětných myšlenek, jak zlepšit situaci v českém stavebnictví, požádali 
jsme o rozhovor na toto téma prezidenta SPS Ing. Václava Matyáše.

Ing. Václav Matyáš

Foto: archiv SPS v ČR

(Pokračování na str. 5)
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V úvodu semináře vystoupil předseda OS 
Stavba ČR Milan Vomela. Jeho účastníky in-
formoval o činnosti OS, kdy se především zmí-
nil o průběhu jednání Předsednictva OS Stavba 
ČR. Zejména je seznámil se změnami ve vedení 
OS, k nimž došlo na podzim loňského roku, a se 
snížením počtu zaměstnanců OS, k němuž po-
stupně dojde v průběhu několika měsíců t.r. 
V další části svého vystoupení poukázal na řadu 
zajímavých podkladů pro jednání důležitých 
orgánů, tj. jednání Rady ČMKOS či Rady hospo-
dářské a sociální dohody ČR (tripartity). Ná-
sledně komentoval situaci v odvětví stavebnic-
tví. Zaměřil se na problémy kolem stavební le-
gislativy, ať již šlo o otázku EIA, tj. posuzování 
vlivu staveb na životní prostředí, či problémy 
kolem schvalování stavebního zákona atd. Dále 
informoval o svých jednáních s vládními před-
staviteli, jichž se jako předseda OS a člen Rady 
ČMKOS zúčastnil. V případě tripartity jde o se-
znam prioritních staveb, nemocenskou, dovoz 
pracovních sil, minimální mzdu, účast zaměst-
nanců v dozorčích radách a další otázky. Neo-
pomenul ani informaci z jednání s představiteli 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR i z dal-
ších důležitých orgánů, např. Rady vlády pro 
stavebnictví. Dále informoval o přípravě 
Sněmu OS, jehož hostem bude předseda ČM-
KOS Josef Středula. V závěru zmínil problema-
tiku dalšího vývoje ohledně financování čin-
nosti OS, iniciativu komise ČMKOS pro člen-
skou základnu a v následné diskusi odpověděl 
na dotazy přítomných.

V navazující diskusi účastníci semináře kon-
statovali, že informace ze všech výše zmíně-
ných orgánů jsou nově k dispozici na intranetu 
OS, přičemž byli přítomní seznámeni, kde a jak 
tyto informaci získat.

Základní informace předsedy OS jsem, jako 
místopředseda OS, který je zodpovědný za ko-

lektivní vyjednávání, doplnil aktuální infor-
mací o postupu při vyjednávání Dodatku č. 1 
KSVS. Informoval jsem i o aktuálním stavu ko-
lektivního vyjednávání (KV) na úrovni pod-
niků. Ke všem předneseným tématům přítomní 
velmi živě diskutovali.

V dalším bloku, který je většinou zástupců 
považován za nejpřínosnější, pak jednotliví čle-
nové ERZ informovali své kolegy velmi po-
drobně o svých zkušenostech z jednání v rámci 
ERZ. Zazněla řada zajímavých informací, které 
dokumentovaly přínos ERZ pro zastupování za-
městnanců. Z jednotlivých vystoupení bylo 
zřejmé, že poskytování informací i hrazení ná-
kladů na účast při zasedání ERZ není problé-

mem a ERZ fungují celkem bez vážnějších pro-
blémů. Většina ERZ pracuje na principu jed-
noho jednání ERZ za rok. Zazněly informace 
o tom, že díky činnosti ERZ probíhá pravidelná 
výměna informací mezi jednotlivými členy 
v dotčených firmách a toto je vítaným bonusem 
pro vlastní odborovou činnost. Zvlášť přínosné 
je pak využití informací a kontaktů při KV. Pří-
tomní také podrobně informovali o stavu a vý-
sledcích kolektivního vyjednávání ve firmách, 
kde jako zástupci zaměstnanců působí. V řadě 
případů tak díky existenci ERZ došlo ke zlep-

šení podmínek pro zastupování zaměstnanců 
(volno a podmínky pro vedení odborové orga-
nizace, účast zaměstnanců v dozorčích radách 
apod.) Z příspěvků účastníků vyplynulo, že 
i díky možnosti výměny informací a konzulta-
cím v rámci ERZ považují výsledky vyjedná-
vání, smluvně zakotvené prostřednictvím ko-
lektivních smluv, za pozitivní. 

Ve svém diskusním příspěvku jsem pak pří-
tomné informoval o činnosti OS v souvislosti se 
zastupováním zaměstnanců prostřednictvím 
ERZ. V úvodu jsem shrnul aktuální stav zastu-
pování zaměstnanců v ERZ v rámci OS, kdy 
existuje 13 ERZ, přičemž máme 20 našich zá-
stupců v téměř 30 podnikatelských subjektech. 
Dále jsem informoval o účastnících a programu 
porad koordinátorů ERZ, které proběhly v loň-
ském roce. Hovořil jsem o vývoji projektu EC-
MIN 2.0, který iniciovala EFBWW a který 
umožní aktuální náhled na legislativní, mzdové 
a pracovní podmínky ve stavebnictví ve všech 
zemích Evropské unie. Nastolil jsem i další zají-
mavé otázky, jako je mzdová nerovnost v ČR, 
seznámil jsem je se statistickými zajímavostmi 
apod. Poskytl jsem jim i upoutávku na možné 
informační zdroje při získávání podkladů pro 
činnost v ERZ. Dále jsem vyzval k pokračování 
úzké spolupráce zástupců v Evropských ra-
dách zaměstnanců v rámci OS se zástupci 
svazu, přičemž i na toto téma proběhla velmi 
otevřená diskuse.

Závěrem vedení OS poděkovalo všem pří-
tomným za aktivní účast i za práci ve prospěch 
členů svazu.
Ing. Pavel Zítko, místopředseda OS Stavba ČR, 
koordinátor ERZ

EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNENCŮ – 
DŮLEŽITÁ SOUČÁST ODBOROVÉ ČINNOSTI
V závěru měsíce února proběhla tradiční akce, kterou je seminář pro zástupce 
zaměstnanců v Evropských podnikových radách (ERZ). Tento seminář jsem za-
hájil a řídil já, a to nejen jako nově zvolený místopředseda OS Stavba ČR, ale 
především na základě své dlouholeté pozice koordinátora ERZ v našem odbo-
rovém svazu.

V závěru měsíce února proběhla tradiční akce, kterou je seminář pro zástupce 

zaměstnanců v Evropských podnikových radách (ERZ). Přítomní funkcionáři OS 

Stavba ČR se od předsedy OS Milana Vomely a místopředsedy OS Pavla Zítka dozvě-

děli základní informace o činnosti našeho odborového svazu, potažmo i ČMKOS. 

V následné diskusi si zároveň vyjasnili možnosti postupu jejich základních organiza-

cí v rámci evropských odborových orgánů Foto: Pavel Zítko

jdete v rozhovoru se svazovým inspektorem 
bezpečnosti práce Zdeňkem Švehlou na str. 4 ve 
Stavebníku.

K vyhodnocení Dohody o vzájemné spolu-
práci se Sdružením nájemníků ČR za rok 2016 
vystoupil předseda Sdružení nájemníků ČR 
(SON) Milan Taraba. V úvodu svého vystou-
pení negativně zhodnotil situaci kolem bytové 
politiky, která nastala po společenských a eko-
nomických změnách po r. 1989 s tím, že je nutné 
lidem vysvětlit, co by měl řešit zákon o sociál-
ním bydlení a pro koho by tento způsob bydlení 
měl být dostupný. Konstatoval, že značná část 
občanů nedosáhne ani na mediánovou mzdu 
a právě pro tyto naše spoluobčany je nutné vy-
tvořit podmínky, aby získali svůj byt v rámci to-
hoto programu sociálního bydlení. 

Poté svazový právník Lubomír Dlouhý ve 
svém komentáři k předložené zprávě Vyhodno-
cení Řádu právní pomoci OS Stavba ČR za rok 
2016 uvedl, že v rámci právní pomoci ve formě 
právního poradenství nebyl, a to zejména díky 
kvalitnímu servisu specialistů OS a regionál-
ních manažerů, žádný požadavek na zastupo-

vání před soudy, což pozitivně ohodnotil. Záro-
veň zdůraznil, že poskytování bezplatných 
právních porad formou konzultací prostřednic-
tvím svazového právníka a dalších svazových 
specialistů, nebo formou bezplatného právního 
zastoupení před soudem prostřednictvím práv-
níků právního poradenství pro členy ČMKOS, 
je nadále značnou výhodou členství v odborové 
organizaci.

Dalším bodem jednání březnového zasedání 
Předsednictva OS Stavba bylo projednání „Ná-
vrhu na svolání VIII. sjezdu OS Stavba ČR 
v únoru 2019“, který bude nejdůležitějším bo-
dem jednání květnového Sněmu OS Stavba ČR. 
Předsednictvo OS doporučilo, aby V. Sněm OS 
Stavba ČR přijal rozhodnutí o tom, že VIII. Sjezd 
OS Stavba ČR se uskuteční 1. a 2. února 2019 
v odborářském hotelu Olšanka v Praze. Záro-
veň doporučilo, aby Sněm schválil složení Ko-
mise pro přípravu VIII. sjezdu OS Stavba ČR.

Předsednictvo OS Stavba ČR projednalo 
i další vnitroodborové otázky, které se týkaly 
např. otázky registrace základních organizací 
OS u rejstříkových soudů, či finanční a majet-
kové otázky.

 Miroslav Svoboda

(Dokončení ze strany 1)

V ÚNORU 2019 SE USKUTEČNÍ VIII. SJEZD OS STAVBA ČR!
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Činnost svazového inspektora bezpečnosti 
práce (SIBP) u nás již po řadu let, a to dnes již 
sám v rámci OS Stavba ČR, vykonává Zdeněk 
Švehla. Tématem našeho rozhovoru byla pře-
devším otázka, co všechno musel v loňském 
roce absolvovat při plnění úkolů v oblasti 
BOZP.
 Při vaší kontrolní činnosti musíte na-

vštívit řadu podniků a firem. Které organi-
zace jste loni navštívil?

V roce 2016 jsem uskutečnil celkem 35 naplá-
novaných kontrol v zaměstnavatelských orga-
nizacích a zároveň jsem se na pozvání zástupců 
ZO a vedení firem zúčastnil i dvou kontrol, 
které souvisely s dodržováním § 108 zákona č. 
262/2006 Sb. (Zákoník práce). Bylo to v organi-
zacích LB MINERALS, s.r.o., provoz Skalná 
a LB MINERALS, s.r.o., provoz Horní Bříza.

Kromě toho jsem byl, a to v souvislosti s do-
hodou o vzájemné spolupráci mezi OS Stavba 
ČR a Českým báňským úřadem, přizván 
k účasti na komplexních prověrkách, eventu-
álně specializovaných prověrkách jednotlivých 
obvodních báňských úřadů. Těchto prověrek 
jsem se aktivně zúčastnil v sedmi případech. 
Jednalo se o komplexní prověrky v organiza-
cích Lom Matula Hlinsko a.s. (OBÚ Hradec Krá-
lové), Cement Hranice, a.s. (OBÚ Ostrava), 
Skanska a.s., lom Březín (OBÚ Plzeň), Heluz, 
v.o.s., cihelna Hevlín (OBÚ Brno), Provodínské 
písky a.s. (OBÚ Liberec), P-D Refractories CZ 
a.s., těžby Březinka (OBÚ Hradec Králové) 
a o specializovanou prověrku v organizaci LB 
MINERALS, s.r.o., provoz Skalná (OBÚ Soko-
lov).
 Jaké jsou vaše zkušenosti z těchto 

kontrol a prověrek?
Bohužel mohu jen konstatovat, že závady, 

které při kontrolách dodržování předpisů 
BOZP zjišťuji, se víceméně opakují. V drtivé 
většině případů se jedná o závady, které vyplý-
vají z běžného provozu na pracovištích a ve-
směs nejsou takového charakteru, že by přímo 
ohrožovaly bezpečnost a zdraví zaměstnanců 
zvlášť hrubým způsobem. Některé závady, bylo 
jich celkem 16, byly odstraněny během kont-
roly. U ostatních závad, těch bylo celkem 86, 
byly s odpovědnými zaměstnanci dohodnuty 
termíny odstranění. Závady byly zjišťovány ze-
jména v nesprávném seřízení strojů, v zabezpe-
čení proti úrazu, jako jsou otevřené elektrické 
rozvaděče, či v zamezení v přístupu k ovlada-
čům. V některých případech chyběly kryty 
u strojů, dále označení potrubí druhem přepra-
vovaného média, ve skladech chybělo ozna-
čení nosnosti podlahy, regálů, případně chy-
běla nebo byla nesprávně seřízena „stop lanka“ 
u dopravníků, či nebyla dostatečným způso-
bem zabezpečena pracoviště ve výškách apod. 
Celkem ve třech případech bylo zjištěno, že za-
městnanci používali při práci přidělené osobní 
ochranné pracovní prostředky (OOPP), které 
již ztratily svou ochrannou funkci. V jednom 
případě zaměstnanec nepoužíval při práci 
ochranné prostředky, které mu byly přidělené 
v rámci používání OOPP. Rovněž ve 3 přípa-
dech byly zjištěny nedostatky v oblasti školení 
z předpisů BOZP, kdy byly v osnovách pro ško-
lení uváděny již neplatné předpisy. Oproti 

předchozím obdobím se situace postupně 
zlepšuje v oblasti sociálních a hygienických za-
řízení, kdy konečně dochází k rekonstrukcím 
těchto zařízení a zlepšování stavu v jejich 
úklidu.

Během sledovaného období se na mne jed-
notliví členové a funkcionáři ZO nejčastěji ob-
raceli se žádostmi o konzultace k oblasti od-
škodňování pracovních úrazů a k úrovni pra-
covních podmínek a pracovního prostředí. 
Celkem osm stížností jsem poté řešil, přičemž 
čtyři stížnosti se týkaly uznání pracovního 
úrazu nebo způsobu jeho odškodnění. Dvě stíž-

nosti byly na pracovní podmínky a dvě lze zahr-
nout do kategorie ostatní, kdy v jednom tomto 
případě se jednalo o umožnění kontrol BOZP 
na pracovištích předsedovi VZO a ve druhém 
se jednalo o řešení lékařského posudku při pre-
ventivní kontrole provedené lékařem pracov-
nělékařských služeb.
 Součástí kolektivního vyjednávání 

a uzavírání kolektivních smluv je přiro-
zeně i otázka bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Jak jste se na tom podílel?

K oblasti kolektivního vyjednávání mohu 
uvést, že během sledovaného období v loň-
ském roce jsem se sice osobně nezúčastnil jed-
nání ve firmách, ale prostudoval jsem a provedl 
vyhodnocení celkem 63 podnikových kolektiv-
ních smluv. Ke každé z nich jsem zpracoval při-
pomínky, eventuálně připravil návrhy na její 
úpravu, případně doplnění. Kromě toho jsem 
členem Komise kolektivního vyjednávání na-
šeho odborového svazu a zároveň i členem vy-
jednávacího týmu, který se podílel na vyjed-
nání nové KSVS na období roků 2016–2019.

Když hovoříme o BOZP, tak je zapotřebí říci, 
že podle potřeby rovněž navštěvuji firmy, kde 
vykonávám metodickou pomoc v rámci BOZP, 
a to nejen pro naše základní odborové organi-
zace, ale i pro zaměstnance těchto firem. Větši-
nou jde například o výklad ke způsobu zajišťo-

vání úkolů vyplývajících z předpisů BOZP 
apod. 

V průběhu roku 2016 došlo ve firmách, v pů-
sobnosti OS Stavba ČR, ke vzniku čtyř pracov-
ních úrazů s hospitalizací delší než pět dnů, tzv. 
závažných pracovních úrazů. U všech těchto 4 
úrazů jsem provedl vlastní šetření a v dohodě 
se zástupci zaměstnavatele a odborové organi-
zace jsem se podílel na zpracování návrhu 
opatření k zamezení vzniku obdobných úrazů. 
S radostí mohu sdělit, že v roce 2016 nedošlo ke 
vzniku smrtelného pracovního úrazu.

V této návaznosti mohu odpovědně říci, že 
všechny úkoly, vyplývající z dohod uzavřených 
mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Českým 
báňským úřadem i Státním úřadem inspekce 
práce, byly plněny.
 Nejde jen o kontrolní činnost, ale 

i o školení…
V loňském roce jsem se, jako školitel v ob-

lasti BOZP, zúčastnil školení funkcionářů na-
šeho OS ve Starých Splavech, kterého se zú-
častnilo 84 účastníků z řad základních a míst-
ních organizací OS. Kromě toho jsem uskuteč-
nil i samostatné školení odborových funkcio-
nářů ve společnosti Metrostav a. s., kterých 
bylo 25. Další mé školení se uskutečnilo 
v rámci jednání VZO OS Stavba ČR v HOCH-
TIEF CZ, a.s., kde bylo 14 účastníků. Nesmíme 
zapomenout i na fakt, že jsem se zúčastnil 7 re-
gionálních konferencí OS Stavba ČR v říjnu mi-
nulého roku, kde jsem 76 přítomných delegátů 
rovněž informoval o zásadních otázkách BOZP, 
o novinkách v legislativě a o vývoji závažné pra-
covní úrazovosti.
 Vaše činnost se dotýká i otázek legis-

lativy…
Pokud jde o oblast legislativy, tak jsem se 

v loňském roce celkem v osmi případech vyjad-
řoval k připravované nové legislativě, zejména 
ve vztahu k novelizaci oblasti tzv. zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pra-
covní úrazy a nemoci z povolání a k nařízení 
vlády upravujícímu valorizaci náhrady ztráty 
na výdělku. Dále ke změnám v nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadav-
cích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, k nařízení vlády č. 592/2006 
Sb., o podmínkách akreditace a provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti, k nařízení 
vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti 
a ztížení společenského uplatnění. Kromě toho 
jsem na požádání, v rámci připomínkového ří-
zení, zpracoval pro Český báňský úřad stano-
visko k návrhu novely vyhlášky č. 99/1995 Sb., 
o skladování výbušnin, zároveň i k návrhu vy-
hlášky, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 
Sb., o bezpečnosti provozu technických zaří-
zení a o požadavcích na vyhrazená technická 
zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hor-
nické činnosti a činnosti prováděné hornic-
kým způsobem, a dále k návrhu vyhlášky, kte-
rou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se 
stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti pro-
vozu v objektech určených pro výrobu a zpra-
cování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 
Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se sta-
noví požadavky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti pro-
vozu při výrobě a zpracování výbušnin a o od-
borné způsobilosti pracovníků pro tuto čin-
nost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Řekl bych, že jsem se snažil vyjmenovat 
všechny hlavní úkoly, které jsem, v rámci mé 
pracovní náplně, v loňském roce svojí činností 
zabezpečoval. Miroslav Svoboda

PŘI KONTROLÁCH DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ BOZP 
SE BOHUŽEL NĚKTERÉ ZÁVADY STÁLE OPAKUJÍ!
Při hodnocení splněných úkolů v činnosti našeho odborového svazu za loňský 
rok se přirozeně dostáváme k otázce bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci neboli v široké veřejnosti známé pod zkratkou BOZP.

Zdeněk Švehla

Foto: archiv OS Stavba ČR
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piny.“ Andrej Babiš se domnívá, že sociální byd-
lení si má vyřídit každé město samo. Podle ná-
vrhu zákona by mělo dostat byty 600 tisíc lidí. 
Kdo je zaplatí?. Petr Zahradník konstatoval, že 
u nás dosud převažuje preference soukromého 
bydlení a na rozdíl od Německa nebo Rakouska 
jsme podcenili model komunálního bydlení.

V části věnované Stavebnictví 4.0 Miroslav 
Linhart ze společnosti Deloitte uvedl, že mezi 
klíčové bariéry rozvoje stavebnictví pak patří 
neexistující jednotný systém řízení a koncepce 
veřejných investic a nepředvídatelnost veřejné 
poptávky, dále nepřiměřeně dlouhý legislativní 
proces a povolování zakázek.

Odpoledne proběhlo paralelní setkání k vy-
braným aspektům rozvoje stavebnictví, kdy se 
během této diskuse hovořilo o vztahu státní 
správy a stavebnictví, či o digitální transfor-
maci a v této souvislosti i o snaze firem a společ-
ností přežít v následujícím období dalšího tech-
nologického rozvoje. Velmi důležitým tématem 
byla i otázka o nutnosti přijetí stavebního zá-
kona, který by skutečně urychlil proces staveb-
ního řízení (podrobnější informace o Fóru čes-
kého stavebnictví najdete na webu OS Stavba 
ČR). Miroslav Svoboda

Obecně je nutno podotknout, že některá 
ustanovení nového občanského zákoníku (dále 
NOZ) jako základního kodexu soukromého 
práva, účinného od 1. 1. 2014, od samého po-
čátku vyžadovala přípravu změny, protože bylo 
zřejmé již při schválení tohoto zákona, že ně-
která ustanovení jsou, mírně řečeno, velmi pro-
blematická a neodpovídají reálné potřebě 
praxe. Byla však snaha tvůrců NOZ za každou 

cenu prosadit novou právní úpravu s tím, že teo-
rie něco vnutí praxi a ta si prostě s novou úpra-
vou poradí. Samozřejmě se tak nestalo, protože 
legislativní proces má být přesně opačný, tedy 
právní normy musí odrážet potřeby společnosti 
na vytvoření či změnu právních institutů v dané 
právní oblasti. Zákon č. 460/2016 Sb. tak napra-
vuje některá pochybení v NOZ - zákonu č. 
89/2012 Sb.

Pro zaměstnance a odborové organizace je 
významná novelizace zejména několika práv-
ních oblastí, které jsou předmětem této právní 
informace, jež si nemůže samozřejmě činit ná-
rok na jakoukoliv podrobnější právní analýzu.

I.
Změna zákoníku práce

Část čtvrtá zák. č. 460/2016 Sb. s účinností od 
28. 2. 2017 zrušuje § 56a ZP a § 77 odst. 5, 6 ZP. 

V případě § 56a ZP se jedná o zrušení ustano-
vení ohledně práva okamžitého zrušení pracov-
ního poměru zákonným zástupcem nezletilého 
zaměstnance, který nedosáhl věku 16 let. Usta-
novení § 77 odst. 5, 6 ZP se týká práva zákonného 
zástupce takového zaměstnance na zrušení do-
hod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
V obou případech je zrušení této právní úpravy 
odůvodněno její naprostou nepotřebností.

II.
Změna občanského zákoníku

V části první čl. I zák. č. 460/2016 Sb. se pro-
vádí novelizace § 35 NOZ ve věci způsobilosti 
nezletilého v pracovněprávních vztazích, kdy 
dochází k návratu původní právní úpravy do r. 
2013, tj. před nabytí účinnosti NOZ. 

Pokud se týká dohod o srážkách ze mzdy 
nebo jiných příjmů, mění se § 2045 NOZ tak, že 
se vypouští omezující část tohoto ustanovení, 
podle kterého lze uzavřít uvedenou dohodu 
„jen ve výši nepřesahující jejich polovinu“. 
S účinností od 28. 2. 2017 tak lze na základě do-
hod o srážkách ze mzdy provádět srážky za stej-
ných podmínek jako u exekucí. Dosavadní zru-
šený limit byl v podstatě nepotřebný, protože 
podle § 148 odst. 2 ZP smějí být srážky ze mzdy 
prováděny za podmínek stanovených v občan-
ském soudním řádu. Právní úprava před 28. 2. 
2017 je v této věci poněkud zbytečná.

Obdobně dochází ke změně § 1988 odst. 2 
NOZ ve věci započtení pohledávek. Vypouští se 
omezující část tohoto ustanovení, které zaka-
zuje započtení proti pohledávce mzdy, platu “ve 
výši přesahující jejich polovinu“.

V obou případech platí, že právní jednání uči-
něná před nabytím účinnosti tohoto zákona se 
řídí dosavadní právní úpravou.

III.
Změna zákona o veřejných 

rejstřících fyzických a právnických 
osob

Část osmá zák. č. 460/2016 Sb. se týká noveli-
zace zákona č. 304/2013 Sb. Některé změny to-
hoto zákona nabývají účinnosti dnem 28. 2. 
2017, ostatní dnem 1. 1. 2018. Dochází k zásad-
ním změnám právní úpravy evidence odboro-
vých organizací, povinností odborových orga-
nizací vůči příslušnému rejstříkovému soudu. 
S ohledem na obtížnost a obsáhlost celé proble-
matiky by bylo nad rámec této informace pro-
vádět výčet a hlavně objasnění podstaty změn, 
již vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 
460/2016 Sb. v části deváté stanoví tzv. dělenou 
účinnost. V právní úpravě povinností vůči rejs-
tříkovému soudu ve věci vzniku, změny a zá-
niku odborových organizací nastává právní 
účinnost nové úpravy částečně dnem 28. 2. 2017 
a částečně dnem 1. 1. 2018. Novela občanského 
zákoníku a s tím související novela zákona o ve-
řejných rejstřících fyzických a právnických 
osob přináší mimo jiné významnou pozitivní 
změnu v tom, že jednoznačně stanoví stejný 
právní režim pro vznik, změnu a zánik odbo-
rové organizace, čímž bude odstraněn dosa-
vadní odlišný přístup rejstříkových soudů ve 

věci vzniku odborové organizace na straně 
jedné a změny a zániku na straně druhé. Dopl-
nění textu v § 3025 NOZ nabývá účinnosti dnem 
28. 2. 2017, doplnění stejného textu v § 121 zá-
kona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, na-
bývá účinnosti dnem 1. 1. 2018. Uvidíme, jak si 
s touto „zvláštností“ v právní úpravě téže věci, 
tj. identickém znění ustanovení ve dvou záko-
nech s odlišnou dobou nabytí účinnosti, poradí 
v praxi rejstříkové soudy.

V této souvislosti je nutné zmínit, že obdobná 
situace se týká zrušení pojmu „pobočné odbo-
rové organizace“. Tento pojem se změnou § 
3046 NOZ zrušuje s účinností od 28. 2. 2017, za-

tímco stejný pojem se v § 121 zákona č. 304/2013 
Sb. zrušuje až k 1. 1. 2018.

Na závěr lze konstatovat, že změny prove-
dené předmětnou novelou jsou pozitivní a jed-
noznačně odstraňují část nedostatků právní 
úpravy provedené novým občanským zákoní-
kem. Poněkud nepochopitelné je stanovení od-
lišného nabytí účinnosti zákona č. 460/2016 Sb. 
ve třech fázích, které podle mého názoru nelze 
odůvodnit obvyklým poukazem na potřebnou 
dobu přizpůsobení praxe nové právní úpravě.

JUDr. Lubomír Dlouhý, 
svazový právník

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 
A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
Zákonem č. 460/2016 Sb., který byl zveřejněn v částce 185 ve Sbírce zákonů ČR 
dne 30. prosince 2016, došlo k dlouho očekávané novelizaci občanského záko-
níku - zák. č. 89/2012 Sb., a některých dalších zákonů. 

JUDr. Lubomír Dlouhý

Foto: archiv OS Stavba ČR

(Dokončení ze strany 2)

V KVĚTNU SE USKUTEČNÍ 
I SNĚM ČMKOS

V úterý 23. května 2017 se v odborářském 
hotelu Olšanka v Praze uskuteční 6. Sněm 
ČMKO  S, jehož jednání se rovněž zúčastní 
předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, který 
by měl hovořit o budoucím vývoji ČR a EU.

 (red)

ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ 
OS STAVBA ČR

Ve dnech 12. – 14. června 2017 se v hotelu 
Bezděz ve Starých Splavech na Českolipsku 
uskuteční pravidelné jarní školení funkcionářů 
ZO/MO OS Stavba ČR, a to pro všechny regiony 
(Praha, Střední Čechy, Plzeň, České Budějo-
vice, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Brno, 
Olomouc a Ostrava). (red)

FÓRUM 
ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2017
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VÝSLEDKY SOUTĚŽE JEDNOTLIVCŮ (celkem 24 závodníků):
Pořadí závodníka Škola Shyby Tlaky Trojskok snožmo Svisy Body
1. Pereles František SŠP Jílová Brno 25 28 800 cm 49 235,50
2. Buček David SŠP Jílová Brno 24 29 840 cm 44 234,50
3. Kment Daniel SŠ stav. Teplice 22 42 860 cm 32 234,00

VÝSLEDKY SOUTĚŽE DRUŽSTEV (celkem 5 družstev, 1 mimo soutěž):
1. SŠ polytechnická, Jílová, Brno „A“ 669,00 bodů
2. SŠ stavební a strojní Teplice 616,50 bodů
3. SŠ SŘ Pražská, Brno Bosonohy 569,50 bodů
4. SOŠ energ. a stavební, OA a SZŠ Chomutov 565,50 bodů
5. SPŠS a SOUŠST Ústí nad Labem 497,00 bodů

Mimo soutěž:
SŠ polytechnická, Jílová, Brno „B“ 582,00 bodů

NEJLEPŠÍ INDIVIDUÁLNÍ VÝKONY PŘEBORU ČR:
Shyby na hrazdě:

Sladký Petr SŠP Jílová Brno 26 opakování

Tlaky s činkou 75% hmotnosti závodníka:
Kment Daniel SŠ stav. a stroj. Teplice 42 opakování

Trojskok snožmo z místa:
Dvořák David SŠP Jílová Brno 900 cm

Svisy vznesmo na hrazdě:
Pereles František SŠP Jílová Brno 49 opakování

hmotnosti závodníka, trojskok snožmo 
z místa a opakované svisy vznesmo na 
hrazdě s držením nadhmatem) chlapci ze 

stavebních škol zvládali s bravurou a mnoho 
z nich si vytvořilo své osobní rekordy. Spor-
tovní kvalita soutěže byla nesporná a dvě 
družstva překonala hodnotnou hranici 600 
bodů. V soutěži jednotlivců hned šest závod-
níků zdolalo uznávanou hranici kvality 200 
bodů.

Nejcennější devízou soutěže ale byla tra-
diční přátelská atmosféra mezi jednotlivci 
a vedoucími družstev, která je v přeborech 
ČR stavebních škol typická a dělá z přeborů 
ČR vyhledávané a oblíbené aktivity, které 
mají vysokou společenskou a výchovnou 
hodnotu, bránící vyznavačům nejen této 
soutěže propadu dnešní kontraproduktivní 
nabídce, kterou mnoha nesportujícím a nu-
dícím se žákům škol skýtá ulice.

Jako autor soutěže SČ a její mnohaletý ak-
tivista jsem měl velkou radost z prezentace 
fyzicky dobře natrénovaných chlapců, kteří 
si soutěž užívali a ještě více posílili svůj 
vztah k jejímu fenoménu. Loučení po slav-
nostním vyhlášení výsledků s předáním 
krásných cen, věnovaných sportovní ko-
mise OS Stavba ČR, které jako organizátoři 
přeboru moc děkujeme, bylo velmi hezké, 
protože bylo patrné, že si aktéři odváželi 
domů krásné dojmy.

Chtěl bych upřímně poděkovat všem sta-
vebním školám, které do Brna k přeboru ČR 
přijely, za jejich účast (omluveny byly týmy 
z Prahy – Zelený pruh a z Otrokovic) a jejich 
příspěvek ke zdaru této zajímavé sportovní 
akce. Odborovému svazu STAVBA ČR patří 
velké uznání za to, že přebory ČR mohou 
stále žít a naplňovat žáky radostí ze sportov-
ního soutěžení.

Mgr. Miroslav Holomek, 
SŠP Jílová Brno

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V SILOVÉM ČTYŘBOJI

Na fotografii jsou zachyceni členové tří vítězných družstev, která se zúčastnila tra-

diční sportovní akce našeho odborového svazu, tj. Přeboru ČR stavebních škol v silo-

vém čtyřboji v Brně Foto: archiv organizátorů soutěže

Jako tradičně každý rok se sjeli do Brna nejzdatnější siláci z českých staveb-
ních škol, které jsou na seznamu soutěží OS Stavba ČR, aby bojovali o nejcen-
nější umístění v soutěži jednotlivců a družstev v oblíbeném SILOVÉM ČTYŘ-
BOJI, který je oficiální soutěží i pro všechny typy středních škol v ČR v rámci 
Asociace školních sportovních klubů ČR (AŠSK ČR).

Na stupních vítězů vidíme v kategorii jednot-

livců nejlepší, a přímo i rozradostněné, účast-

níky Přeboru ČR stavebních škol v silovém 

čtyřboji Foto: archiv organizátorů soutěže

Pravidly dané dynamické silové disci-
plíny (opakované shyby na hrazdě s držením 
podhmatem, opakované tlaky s činkou 75% 


