
 

 

Tradiční setkání předsedů Koordinačních odborových orgánů se tentokrát uskutečnilo v sídle OS v Praze. 

Zástupci zaměstnanců v podnicích stavební výroby, výroby stavebních hmot a těžby stavebních surovin, se 

sjeli z celé naší republiky. Zasedací místnost byla zcela zaplněna a již z úvodní atmosféry bylo patrné, že 

kolektivní vyjednávání a zejména otázka mzdových požadavků, je hlavním tématem dnešních dnů. 

Z jednání vyplynulo, že i když je vyjednávání na další období ve většině případů zatím na samém počátku, jsou 

již viditelné určité trendy v přístupu smluvních partnerů. Společným jmenovatelem je nedostatek kvalifikované 

pracovní síly, s čímž velmi úzce souvisí i „přiměřená“ očekávání zaměstnanců na růst mezd. 

Všichni přítomní se shodli na tom, 

že jsou přesvědčeni nejen o udržení 

stávajících benefitů i pro rok 2018, 

ale také o jejich navýšení. Ve 

mzdové oblasti pak všichni 

předpokládají i výraznější navýšení 

mezd zaměstnanců. Návrhy 

a požadavky na navýšení mezd se 

pohybují v souladu s doporučením 

odborové centrály pro vyjednávání 

v roce 2018. Toto doporučení zní, 

aby tam, kde to ekonomická situace 

zaměstnavatele umožňuje, byl růst 

mezd požadován v rozmezí 8–10 

procent. Od nejednoho zástupce 

zaměstnanců v KOO na jednání 

zaznělo, že pro úspěšné naplnění očekávání svých členů a zastupovaných zaměstnanců, jsou vyjednávací týmy 

tentokrát připraveny využít všech prostředků, které umožňuje pro kolektivní vyjednávání legislativa ČR.  

Bylo konstatováno, že prostor pro odpovídající růst mezd zde ve většině případů je dostatečný a tuto pozitivní 

skutečnost je důležité nepromarnit. Zaznělo zde mnoho zajímavých informací a v rámci toho bodu probíhala 

velmi živá diskuse, kdy se přítomní vzájemně podrobně informovali o všem, co je zajímalo. Tato část programu 

byla přítomnými nejvíce oceňována a všichni velmi živě diskutovali. 

  Podrobnější informace z tohoto jednání naleznete ve Stavebníku č. 6  

 

V první dekádě měsíce listopadu zasedala komise kolektivního vyjednávání, přičemž ve velmi podrobné 

diskusi projednala přípravu návrhu Dodatku č.2 ke KSVS, jehož předmětem bude bezesporu i úprava 

Minimálních mzdových tarifů. 

Všichni členové komise se vyjádřili a odůvodnili své názory na danou problematiku, podkladový materiál 

k diskusi předem zpracoval předseda komise Petr Janoušek. Komise pracuje s několika variantami a finální verzi 

dodatku projedná na svém příštím jednání dne 1. 12. 2017 tak, aby návrh mohl být řádně předložen ke schválení 

Sněmu OS Stavba ČR, který má v této věci konečné a rozhodující slovo. Členové komise jsou přesvědčeni, že 

i stavbaři si zaslouží za svou poctivou a nelehkou práci odpovídající mzdu. Není donekonečna akceptovatelné, 

aby otloukánek naší ekonomiky – stavebnictví – kvůli nekoncepční práci a neschopnosti rozhodujících aktérů 

(vláda a příslušná ministerstva) prosadit potřebné legislativní změny, nedokázal udržet schopné a kvalifikované 

zaměstnance.  

Bez zvýšení mezd to prostě nepůjde!! 

Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:        www.osstavba.cz   

Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora. 

Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz. 
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