
 

 

Zpráva o průběžném plnění Programu, rezolucí a usnesení VII. Sjezdu OS Stavba ČR, zpráva o činnosti 

předsednictva OS od květnového zasedání Sněmu OS, zpráva Komise kolektivního vyjednávání o přípravě 

Dodatku č. 2 ke KSVS, zpráva komise pro přípravu VIII. sjezdu OS Stavba ČR a návrh plánu práce OS 

Stavba ČR na rok 2018 – to byly hlavní body programu VI. Zasedání Sněmu OS Stavba ČR, které se 

uskutečnilo 13. prosince v Praze. 

V průběhu jednání zazněl mimo jiné i návrh, aby 

OS Stavba ČR, po vzoru jiných odborových 

svazů, vyhlásil akci „Konec levné práce ve 

stavebnictví“. Rozproudilo to diskusi, kdy mimo 

jiné zaznívali kritické názory ke snahám 

podnikatelů dovézt pracovníky ze zahraničí, 

konkrétně nejen z Ukrajiny, ale i z Vietnamu a 

Mongolska. Bylo zdůrazněno, že tito zahraniční 

zaměstnanci by měli pracovat za stejných 

mzdových a sociálních podmínek, jako kmenoví 

zaměstnanci z ČR.  

V jednom z nejdůležitějších z bodů programu 

sněmu vystoupil předseda Komise KV Petr 

Janoušek a seznámil členy sněmu se strategií pro kolektivní vyjednávání při sjednání Dodatku č. 2 ke KSVS. 

Ten by měl být přijat smluvními stranami nejpozději do konce března 2018. Uvedl, že požadavky OS Stavba ČR 

plně odpovídají jak situaci na pracovním trhu, tak i příznivé hospodářské kondici ČR. Stavební společnosti, 

působící v ČR, generovaly v uplynulých letech nemalé finanční zisky a práce zaměstnanců stavebních firem musí 

být také náležitě oceněna. Široká diskuse členů sněmu jeho slova jen potvrdila. Hovořilo se i o tom, že firmy 

odvádějí nejen vysoké zisky do zahraničí, ale řadu „automatických“ poplatků a režijních odvodů do centrál svých 

mateřských společností, a tak trochu se zapomíná na mzdy zaměstnanců ve stavebnictví. Návrh strategie 

kolektivního vyjednávání poté členové sněmu schválili.  

  Podrobnější informace z tohoto jednání naleznete ve Stavebníku č. 1  

 

VI. Sněm OS Stavba ČR schválil znění návrhu 

mzdového dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího 

stupně a tento návrh byl pak den „poté“, konkrétně 

ve čtvrtek 14. prosince 2017 předán smluvním 

partnerům, tj. stavebním podnikatelům. Kolektivní 

vyjednávání bylo tímto aktem zahájeno!!! 

Hlavní část Návrhu Dodatku č. 2 ke KSVS vám 

přinášíme v přehledné tabulce. 

O vývoji vyjednávání bude OS Stavba ČR své členy 

podrobně informovat. Sledujte vývoj kolektivního 

vyjednávání.  

Váš zájem o tuto problematiku a Vaše podpora je pro 

vyjednavače OS velmi důležitá 

Bez zvýšení mezd to prostě nepůjde!! 
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1 76,00 78,50 81,10 12 800 

2 77,00 79,50 82,10 13 200 

3 79,00 81,50 84,30 13 800 

4 83,00 85,70 88,50 14 900 

5 89,00 91,90 94,90 16 300 

6 96,00 99,10 102,40 17 600 

7 106,00 109,40 113,10 19 300 

8       21 000 

9       22 600 

10       24 700 

11       26 900 

12       29 000 

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. 

15. 12. 2017 


