
ČASOPIS OS STAVBA ČR       www.osstavba.cz PROSINEC 2017 ROČNÍK 129 č. 6

ODBORY MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY NA SLOŽITĚJŠÍ SITUACI  
V SOCIÁLNÍM DIALOGU S BUDOUCÍ VLÁDOU ČR!
Zhodnocení říjnových 4. Regionálních konferencí OS Stavba ČR, příprava jednání VI. zasedání Sněmu OS Stavba ČR 
a zpráva Komise kolektivního vyjednávání o přípravě Dodatku č. 2 ke KSVS pro rok 2018 – to byly hlavní body programu 
14. zasedání Předsednictva OS Stavba ČR, které se uskutečnilo 22. listopadu 2017 v Praze.

Předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vo-
mela informoval o jednáních Rady ČMKOS 
v říjnu a v listopadu 2017. Přičemž právě 
na říjnovém jednání zazněly, v souvislosti 
s volbami do poslanecké sněmovny, myš-
lenky, v nichž se ČMKOS obrací na budoucí 
vládu ČR a překládá jí zásadní doporučení 
ke klíčovým sociálním a ekonomickým otáz-
kám. Za ně považuje především to, aby na-
dále pokračoval úspěšný sociální dialog mezi 
vládou ČR a jejími sociálními partnery, tj. 
odbory a zaměstnavateli, který se uskutečňo-
val v rámci tripartity po dobu uplynulých čtyř 
let. Vláda ČR by měla připravit strategický 
plán na podporu ekonomického růstu a posí-
lení konkurenceschopnosti české ekonomiky. 
ČMKOS doporučuje připravit a velmi rychle 
realizovat komplexní projekt odstranění le-
gislativních i nelegislativních bariér bránících 
realizaci klíčových veřejných investic. Jde ze-
jména o infrastrukturu spojenou s budováním 
digitálních sítí, dopravních staveb – železni-
ce, dálnice, silnice, vodní cesty, o nájemní 
bydlení, vodovody, kanalizace, tj. EIA, zá-
kon o zadávání veřejných zakázek, stavební 
zákon, zákon o liniových stavbách, stavební 
nepřipravenost, nevykoupené pozemky apod. 
V této souvislosti Milan Vomela poznamenal, 
že návrhy, o nichž se nyní hovoří, že by české 
stavebnictví mělo být řízeno z jednoho mís-
ta, tedy jednoho ministerstva a ostatní mini-
sterstva by dávala k navrhovaným zákonům 
a různým opatřením jen své připomínky, nará-
ží na fakt, že žádné z ostatních ministerstev se 
nechce vzdát svých zákonných kompetencí, 
které v této oblasti dosud má. Takže je to otáz-
ka, jak se s tím budoucí vláda ČR vyrovná. 

Milan Vomela dále hovořil o dalších akti-
vitách při jednáních na úrovni různých insti-
tucí, ať již šlo o jeho účast na jednáních Rady 

vlády pro stavebnictví ČR, 
či o dialog s vedením Svazu 
podnikatelů ve stavebnic-
tví. Právě v této oblasti je 
nutné vyjasnit a definovat 
společný postup stavebních 
podnikatelů a odborů vůči 
budoucí vládě ČR, aby se 
plně a intenzivně věnovali 
rozvoji českého stavebnic-
tví. Pokud jde o sociální 
dialog mezi odbory a sta-
vebními podnikateli, tak 
na pořadu dne je otázka 
dalšího kolektivního vyjed-
návání pro rok 2018, kdy by 
měl být počátkem příštího 
roku dojednán a podepsán 
Dodatek č. 2 ke KSVS. 
V této návaznosti hovořil 
i o tom, že postavení odbo-
rů při jednáních tripartity 
asi bude, oproti uplynulým 
čtyřem letům, o něco složitější, což veřejně 
deklaroval na listopadovém Sněmu ČMKOS 
předseda ČMKOS Josef Středula.

Místopředseda OS Stavba ČR Ing. Pavel 
Zítko se především věnoval vnitroodboro-
vým otázkám. Zmínil se i o průběhu a výsled-
cích říjnových regionálních konferencí (sa-
mostatný článek je ve Stavebníku). Vyzdvihl 
sportovní aktivity našeho odborového svazu, 
kdy se úspěšně rozběhl již 54. ročník Přeborů 
ČR stavebních škol, a to přebory v přespol-

ním běhu, bowlingu a šachu (zprávy najdete 
na str. 6 Stavebníka). Zejména však hovořil 
o tom, že byly spuštěny nové webové stránky 
OS Stavba ČR, což, mimochodem, souhlasně 
kvitovali někteří členové Předsednictva OS, 
kteří zdůraznili jejich přehlednost a srozumi-
telnost. Neopomenul apelovat na členy P-OS, 
aby působili ve svém okolí na další odborové 
organizace v otázce plnění jejich povinností 

PF 2018
Vážení kolegové, členové Odborového 

svazu Stavba ČR, a ostatní čtenáři našeho 
časopisu Stavebník, dovolte nám, abychom 
vám při příležitosti blížících se vánočních 
a novoročních svátků popřáli, abyste těch-
to několik svátečních dní užili v naprostém 
klidu a pohodě, a to jak mezi svými rodin-
nými příslušníky, tak i mezi svými nejbliž-
šími přáteli a spolupracovníky. Do nového 
roku 2018 vám přejeme hodně úspěchů 
ve vašem pracovním a osobním životě.

Redakční rada časopisu Stavebník

REGIONÁLNÍ KONFERENCE OS STAVBA ČR  
SE KONALY OPĚT V ŘÍJNU
V souladu s plánem práce OS Stavba ČR pro rok 2017 proběhla v měsíci říjnu 
letošního roku IV. zasedání Regionálních konferencí, jejichž program byl schvá-
len na červnovém 12. zasedání Předsednictva OS Stavba ČR.

V úvodu každé regionální konference vy-
stoupili předseda OS Stavba ČR Ing. Milan 
Vomela a místopředseda OS Ing. Pavel Zít-
ko, kteří jejich účastníky informovali o situaci 
v českém stavebnictví, o jednáních s vedením 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví, dále o jed-
náních s ministry vlády ČR a představiteli 
zaměstnavatelských a podnikatelských sva-
zů v rámci tripartity či i na bipartitní úrovni. 
V této souvislosti upozornili na výrazné roz-
šíření informačního toku ve směru k odboro-
vým organizacím OS. Ve svém informačním 
bloku volení představitelé OS neopomenuli 
zdůraznit, že Sněm OS Stavba ČR 14. pro-

since 2016 kromě jiného zvolil nové vedení 
svazu. Prvním úkolem vedení bylo navázat 
na předchozí fungování OS, dokončit perso-
nální změny a zajistit plnění programu OS, 
plánu práce a servisu pro ZO/MO.

Za významný krok lze považovat to, že 
Sněm OS 17. května 2017 mj. schválil klíč 
k volbě delegátů na VIII. sjezd OS Stavba 
ČR, kdy bude 1 delegát zastupovat každých 
150 členů OS ze stavu členské základny k 30. 
červnu 2018. Sněm dále schválil Komisi pro 
přípravu VIII. sjezdu OS. Komise se sešla 6. 
září 2017 a schválila Jednací řád komise, Plán 

 (Pokračování na straně 2)

 (Pokračování na straně 2)

Členové Předsednictva OS Stavba OS Stavba ČR se na svém jedná-
ní, které se uskutečnilo 22. listopadu v Praze, zabývali především 
zhodnocením říjnových 4. Regionálních konferencí našeho odbo-
rového svazu, přípravou zasedání Sněmu OS Stavba ČR, které se 
uskuteční 13. prosince t.r., a zprávou Komise kolektivního vyjedná-
vání o přípravě Dodatku č. 2 ke KSVS pro rok 2018

Foto – Zdeněk Švehla



REGIONÁLNÍ KONFERENCE OS STAVBA ČR SE KONALY OPĚT V ŘÍJNU

práce komise a projednala návrh Jednacího 
řádu sjezdu, Stanov a Programu OS. První ná-
vrh sjezdových materiálů, po zapracování při-
pomínek a návrhů členů komise, bude komise 
projednávat a schvalovat na svém jednání 14. 
listopadu 2017. Poté bude návrh materiálů 
zaslán k připomínkování do ZO/MO. Organi-
zace budou mít čas do 31. května 2018 zasílat 
svoje připomínky a návrhy. Na jednání 12. 
září 2018 komise zpracuje došlé připomínky 
a připraví materiály pro Sněm OS v prosin-
ci, který návrh materiálů pro Sjezd schválí. 
O své činnosti bude komise pravidelně infor-
movat jednání Sněmu OS Stavba ČR.

Následně Milan Vomela stručně okomento-
val základní body předložených zpráv, tj. zprá-
vu předsedy OS Stavba ČR, která zahrnovala 
zhodnocení celého období od loňských říjno-
vých regionálních konferencí, a zprávu o prů-
běžném plnění Programu, rezolucí a usnesení 
VII. sjezdu OS Stavba ČR. V této druhé zprá-
vě se ve stanovisku k plnění Rezoluce ke ko-
lektivnímu vyjednávání mj. uvádí, že dne 
29. března 2017 byl s účinností od 1. dubna 
2017 do 31. března 2018 sjednán Dodatek č. 
1 ke KSVS, jehož předmětem je čl. 33 Mini-
mální mzdové tarify a změna čl. 34 písm. a) 
KSVS. Tímto dodatkem došlo k průměrnému 
navýšení minimálních mzdových tarifů u hodi-
nové mzdy o 6,3 %, u měsíčních tarifů o 6,7 %, 
tj. každý z 12 tarifních stupňů byl navýšen 
o jednotnou částku 1.100 Kč. Zároveň byly na 
základě požadavku zaměstnavatelů sníženy 
příplatky za práci přesčas ve dnech nepřetrži-
tého odpočinku v týdnu, a to ze 40 % na 35 %. 
Pozitivně lze zhodnotit i skutečnost, že Mini-
sterstvo práce a sociálních věcí ČR schválilo 
rozšíření Dodatku č. 1 na celý rezort stavebnic-
tví, a to s účinností od 1. července 2017.

Účastníci konferencí konstatovali, že uza-
vření Dodatku č. 1 ke KSVS, jakož i korekt-
ní průběh kolektivního vyjednávání dodatku, 
jsou výrazem trvale vysoké úrovně sociálního 
dialogu mezi oběma sociálními partnery – OS 
Stavba ČR a SPS v ČR, a vytváří předpoklady 
pro velmi dobré standardy pracovněprávních 
vztahů v odvětví. Zdůraznili, že podle dosa-
žené úrovně KSVS a jeho dodatků se vždy 
odvíjí i celková úroveň kolektivního vyjedná-

vání a výsledného produktu, 
tj. podnikových kolektiv-
ních smluv a jejich dodatků. 
Na základě letošní analýzy 
podnikových kolektivních 
smluv, k níž došlo v měsících 
červenci a srpnu, lze kon-
statovat, že došlo k dalšímu 
výraznému zvýšení úrovně 
PKS. Vyhodnoceno bylo 70 
PKS či dodatků k PKS. Plné 
znění této analýzy bude opět 
uveřejněno ve Zpravodaji OS.

Zpráva dále upozorňuje, 
že poslední události, zejmé-
na pak statistické výsledky 
(vývoj zakázek ve staveb-
nictví apod.) potvrzují, že 
pro kolektivní vyjednávání, 
resp. vyjednávání mzdové 
části, které OS povede za-
čátkem roku 2018, by měla 
být vcelku příznivá situace. 
V této souvislosti se však lze 

domnívat, že už pouze samotné zvýšení mi-
nimální mzdy od 1. ledna 2018 bude již do-
statečně „tvrdé a nezodpovědné“ a bude činit 
„velké problémy“ obecně, naše sociální part-
nery nevyjímaje.

Rezoluce k pracovnímu právu konstatuje, 
že nedošlo ke zhoršení pracovněprávní a sou-
visející legislativy, tedy ke snížení stávajících 
pracovněprávních standardů. Nedošlo však 
ani ke schválení koncepční novely zákoníku 
práce, která byla v roce 2016 navržena vládou 
po předcházející rozsáhlé diskusi sociálních 
partnerů, tj. zástupců zaměstnanců a zástup-
ců zaměstnavatelů. Názory na předmětnou 

koncepční novelu ZP byly v Poslanecké sně-
movně natolik rozdílné, že poslanci nenalezli, 
a to po dobu jednoho roku, konsensus vedou-
cí ke schválení změny ZP. Nechtěně tak opět 
vyplynulo z celého procesu přípravy a násled-
ného legislativního procesu, jaký je skutečný 
politický význam pracovního kodexu z hle-
diska jeho pozice v právním řádu ČR.

Další část zprávy se věnuje oblasti BOZP, 
zaměstnanosti a přípravě na povolání, vzdělá-
vání, členské základně, sportu a mezinárodní 
činnosti.

V průběhu konferencí se dále probíraly 
další otázky vnitroodborového života. Pří-
slušní regionální manažeři se také věnovali 
problematice registrace odborových organi-
zací u rejstříkových soudů, včetně povinnosti 
ukládat účetní závěrky do sbírky listin. Disku-
tovalo se i o otázce informačního systému OS 
a padla nabídka na jeho využití pro základní 
a místní organizace.

Mimochodem, v regionu Praha byli zvoleni 
novými členy Sněmu OS Stavba ČR Radek 
Dvořák a Veronika Krajdlová.

Zhodnotíme-li průběh všech regionálních 
konferencí, musíme konstatovat, že v jejich 
závěru vždy proběhla věcná diskuse ke všem 
bodům zasedání. Na dotazy odpovídali před-
seda OS Milan Vomela, místopředseda OS 
Pavel Zítko a příslušní regionální manažeři 
a specialisté OS. Závěrem je však nezbytné 
si postesknout na skutečnost, že všechny re-
gionální konference provázela velmi malá 
účast. Je více než pravděpodobné, že na tuto 
negativní situaci budou nuceny příslušné or-
gány OS reagovat. V rámci diskuse již některé 
náměty zazněly. Ing. Pavel Zítko, 

místopředseda OS Stavba ČR

ODBORY MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY NA SLOŽITĚJŠÍ SITUACI  
V SOCIÁLNÍM DIALOGU S BUDOUCÍ VLÁDOU ČR!

směrem k rejstříkovému soudu. Velmi kladně 
zhodnotil i poradu předsedů Koordinačních 
odborových orgánů (samostatný článek), a to 
jak z pohledu účasti, tak zejména z pohledu 
projednávaného obsahu.

Čestný předseda OS Stavba ČR Stanislav 
Antoniv ve své poznámce k situaci v českém 
stavebnictví a úkolech budoucí vlády ČR uve-
dl, že je nutné si uvědomit, že 60 % zakázek 
pochází z veřejných zdrojů, to je od vlády ČR 
a dalších státních institucí a orgánů. To zna-
mená, že nejen stavební podnikatelé, ale i náš 
odborový svaz by měl v následujících měsí-
cích vyvinout čilou diplomatickou aktivitu, 
a to nejen vůči státním orgánům, ale i vůči 
politickým stranám, které jsou zastoupeny 
v Poslanecké sněmovně, neboť jejich poslan-
ci budou schvalovat novely zákonů, které se 
týkají dalšího rozvoje českého stavebnictví.

Poté se ujal slova předseda Komise kolek-
tivního vyjednávání Petr Janoušek, který in-
formoval o dosavadním průběhu zasedání této 
komise s tím, že komise doporučuje při nastá-
vajícím kolektivním vyjednávání počátkem 
roku 2018, kdy se bude vyjednávat Dodatek 
č. 2 ke KSVS, zaujmout stejnou strategii, díky 
níž jsme pro rok 2017 dosáhli vcelku slušného 
navýšení minimálních mzdových tarifů.

V další části jednání Předsednictva OS byla 
projednána příprava VI. Sněmu OS Stavba, 
který se uskuteční 13. prosince 2017, a jehož 
hlavním úkolem, bude kromě schválení plánu 
práce našeho odborového svazu pro rok 2018, 

a s ním souvisejícího rozpočtu, i schválení 
strategie kolektivního vyjednávání.

Předseda OS Milan Vomela dále infor-
moval o činnosti Komise pro přípravu VIII. 
sjezdu OS Stavba ČR, který se uskuteční 
v únoru 2019. Konstatoval, že komise se letos 
sešla ke svému jednání dvakrát, a že od jejích 
členů zazněly různé návrhy či připomínky, 
jak dále zlepšit činnost našeho odborového 
svazu, což by se mělo odrazit i při přípravě 
sjezdových materiálů v průběhu příštího roku. 
V této souvislosti se například hovořilo o prů-
běhu říjnových regionálních konferencí, kdy 
v řadě případů byla nižší účast delegátů, než 
tomu bylo v uplynulých letech. Milan Vome-
la k tomu poznamenal, že se v současné době 
ukazuje, že lidé se snaží udržet si pracovní 
místa, což se týká i odborářů, kteří mají podle 
platné legislativy nárok být uvolněni na jed-
nání odborových orgánů. Přesto pro mnoho 
z nich, jak se ukázalo v jednotlivých krajích, 
je důležitější zůstat na pracovišti, než se  
zúčastnit jednání odborového orgánu. Proto 
také v diskusi k tomuto problému zazněl ná-
vrh, aby na tuto skutečnost reagovala komise 
pro přípravu VIII. sjezdu OS. Členové před-
sednictva na výsledek konferencí reagovali 
okamžitě a rozhodli, že napomůžou nastarto-
vat diskusi na toto téma. Schválili vyhlášení 
ankety pro všechny ZO/MO s přesvědčením, 
že její výsledky přispějí k žádoucím změnám 
v této oblasti. V závěrečné části jednání Před-
sednictva OS Stavba ČR byly projednány ma-
jetkové a finanční otázky a další vnitroodbo-
rové otázky.   Miroslav Svoboda

(Dokončení ze strany 1)

(Dokončení ze strany 1)

Na programu říjnové regionální konference Praha + střed-
ní Čechy, která se uskutečnila 17. října ve velké zasedací 
místnosti DOS v Praze, bylo seznámení se situací v českém 
stavebnictví, s připravovaným kolektivním vyjednáváním se 
Svazem podnikatelů ve stavebnictví o uzavření Dodatku č. 2 
ke KSVS pro rok 2018 a také i s úkoly, které čekají náš odbo-
rový svaz v roce 2018 Foto – Stanislav Augustin
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CHCEME VYŠŠÍ MZDY -  SHODLI SE ZÁSTUPCI KOO
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 ze všech koutů 
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.

Poradu zahájil a řídil předseda OS Stavba 
ČR Ing. Milan Vomela, který přivítal pří-
tomné a informoval je o aktuálních odboro-
vých otázkách. Přítomné odboráře seznámil 
především s informacemi z jednání předsed-
nictva OS, s průběhem a výsledky regionál-
ních konferencí OS a dále s jednáním Rady 
ČMKOS. Zaměřil se na zhodnocení mítinku 
ČMKOS „Konec levné práce v ČR“. Ho-
vořil o přípravě sjezdu ČMKOS, o jednání 
Rady hospodářské a sociální dohody ČR 
(tripartity), kdy zaměstnavatelé zdůrazňu-
jí nedostatek zaměstnanců na trhu práce 
a chtějí ho řešit prostřednictvím zaměstná-
vání pracovníků ze zahraničí. Věnoval se 
i otázce dalšího vývoje v českém stavebnic-
tví, to je zejména potřebě změn ve stavební 
legislativě s cílem urychlení zahajování vel-
kých, zejména dopravních staveb. Zmínil se 
i o jednání Rady vlády pro stavebnictví ČR, 
kde se jednalo o potřebě změny v metodi-
ce zadávání veřejných zakázek, čili aby se 
v soutěži přihlédlo k celkovému zhodnocení 
úrovně a kvality projektu navrhované stav-
by a nezvítězil pouze ten, kdo nabídl nejniž-
ší cenu za realizaci této zakázky. Dál hovo-
řil o plánu práce OS Stavba ČR, o přípravě 
prosincového Sněmu OS. Současně k tomu 
uvedl, že základní odborové organizace zís-
kají tyto informace prostřednictvím intrane-
tu OS Stavba ČR.

V informačním bloku jsem poté pokračo-
val já, jako místopředseda OS Stavba ČR. 
Přítomné jsem seznámil s novou webovou 
stránkou OS, informačním systémem pro 
ZO, s připravovanými akcemi OS a výsled-
ky jednání komise kolektivního vyjednávání 
OS při přípravě Dodatku č. 2 KSVS.

Po tomto krátkém informačním přehledu 
následoval další bod programu, a to přípra-
va podnikového kolektivního vyjednává-
ní na rok 2018, s cílem vzájemné výměny 
zkušeností a informací před kolektivním 
vyjednáváním. V tomto, z pohledu progra-
mu porady předsedů KOO nejdůležitějším 
bodě, jsem vyzval kolegy k podání stručné 
informace o výsledcích kolektivního vyjed-
návání na podnikové úrovni, či o očekává-
ních pro další období, včetně doplnění ak-

tuální situace ve fir-
mě. Poté proběhlo 
tzv. „kolečko“, kdy 
jednotliví zástupci 
KOO velmi po-
drobně informovali 
všechny přítomné 
o aktuálním stavu 
v kolektivním vy-
jednávání ve vazbě 
na očekávání za-
městnanců, na vý-
voj zaměstnanosti 
a na stav členské 
základny. Z disku-
se vyplynulo, že 
i když je vyjedná-
vání na další období 
ve většině případů 
zatím na samém 
počátku, jsou již 
viditelné určité 
trendy v přístupu 
smluvních partnerů. Společným jmenova-
telem je nedostatek kvalifikované pracovní 
síly, s čímž velmi úzce souvisí i „přiměře-
ná“ očekávání zaměstnanců na růst mezd. 
Všichni přítomní se shodli na tom, že jsou 
přesvědčeni nejen o udržení stávajících be-
nefitů i pro rok 2018, ale také o jejich navý-
šení. Ve mzdové oblasti pak všichni předpo-
kládají i výraznější navýšení mezd. Návrhy 
a požadavky na navýšení mezd se pohybují 
v souladu s doporučením ČMKOS pro vy-
jednávání v roce 2018. Toto doporučení 
zní, aby tam, kde to ekonomická situace 
umožňuje, byl růst mezd požadován v roz-
mezí 8 – 10 procent. Od nejednoho zástupce 
zaměstnanců v KOO na jednání zaznělo, že 
pro úspěšné naplnění očekávání svých členů 
a zastupovaných zaměstnanců jsou vyjedná-
vací týmy tentokrát připraveny využít všech 
prostředků, které umožňuje pro kolektivní 
vyjednávání legislativa ČR. Bylo konstato-
váno, že prostor pro odpovídající růst mezd 
zde ve většině případů je dostatečný a tuto 
pozitivní skutečnost je důležité nepromar-
nit. Zazněla zde řada zajímavých informa-
cí a v rámci tohoto bodu probíhala věcná 

diskuse, kdy se 
přítomní vzájemně 
podrobně informo-
vali o všem, co je 
zajímalo. Tato část 
programu byla pří-
tomnými nejvíce 
oceňována a všich-
ni velmi živě disku-
tovali.

Další bod jed-
nání patřil bodu 
„různé“ a v tomto 
bodě byly dopl-
něny některé další 
aktuální informace, 
přičemž jsem pří-
tomné informoval 
o aktuálním stavu 
kolektivního vy-
jednávání na pod-
nikové úrovni. Dále 
jsem podrobně ko-

mentoval aktuální situaci ve stavebnictví, 
výrobě stavebních hmot a těžbě stavebních 
surovin, a to jak z hlediska produkce, tak 
i z hlediska mzdového vývoje. Přednesl 
jsem informace o aktuálním stavu sběru 
statistických údajů ve mzdové oblasti, to je 
ze mzdových šetření za prvních šest měsíců 
roku 2017, kdy náš OS obdržel zatím téměř 
90 těchto mzdových šetření. Dosavadní vý-
sledky šetření potvrzují trend zmiňovaný 
vedením odborové centrály, že v podnicích, 
kde se kolektivně vyjednává, jsou mzdy vý-
razně vyšší. I v rámci OS Stavba ČR je tento 
trend zcela jednoznačně potvrzen. Konkrét-
ní výsledky budou publikovány ve Zpravo-
daji OS. Přítomní opět diskutovali možnou 
frekvenci porad předsedů KOO v dalších 
obdobích. Zároveň konstatovali, že z jejich 
pohledu je účelné využít potenciál KOO 
k širší diskusi a přenosu informací v rámci 
celého odborového svazu. Mimochodem, 
uvedl jsem v této souvislosti, že podle plánu 
práce OS na rok 2018 se předpokládá koná-
ní této porady jednou ročně, a to v podzim-
ním období.

Přítomní zástupci KOO v diskusi ješ-
tě upozornili na skutečnost, že jsou pro ně 
velmi důležité informace z oblasti vývoje 
zakázek, zejména tzv. velkých staveb, ale 
i další informace z oboru. Byl zdůrazněn 
požadavek, aby všechny podklady a závěry 
RHSD a Rady vlády pro stavebnictví, týka-
jící se těchto témat, byly pravidelně vklá-
dány do příslušných informačních zdrojů. 
Neopomenuta byla i otázka účasti na regio-
nálních konferencích OS a jejich náplň. Zá-
věrem se přítomní shodli na tom, že je pro 
ně tato porada důležitá, a to zejména z hle-
diska vzájemné výměny informací a určité 
koordinace postupu při kolektivním vyjed-
návání a dalším jednání se zaměstnavateli. 
Doporučují proto zachování této porady 
v plánu práce.

Ing. Pavel Zítko,  
místopředseda OS Stavba ČR

Tradiční setkání předsedů Koordinačních odborových orgánů se 
uskutečnilo 2. listopadu v sídle OS v Praze. Přítomní se seznámili 
s průběhem a výsledky regionálních konferencí OS, zároveň i s ak-
tivitami ČMKOS, a to především se zhodnocením mítinku ČMKOS 
„Konec levné práce v ČR“, a dále se situací v českém stavebnictví, což 
podmiňuje i potencionální průběh kolektivního vyjednávání, které 
nás čeká počátkem roku 2018 Foto – archiv OS Stavba ČR

STAVEBNÍK - 3IH

Vzhledem k blížícímu se zahájení kolektivního vyjednávání, ať již jde 
o uzavření Dodatku č. 2 ke KSVS, či na podnikové úrovni, mimořádný 
důraz ve své diskusi věnovali předsedové KOO této otázce. Shodli se 
na tom, že v podnicích, kde odbory kolektivně vyjednávají, jsou mzdy 
na podstatně vyšší úrovni, než v těch firmách, kde odbory nepůsobí

Foto – archiv OS Stavba ČR



22. SJEZD STAVEBNÍCH ODBORŮ NĚMECKA

Za náš odborový svaz jsem se sjezdu zú-
častnil i já jakožto předseda OS Stavba ČR. 
Základním úkolem tohoto sjezdu bylo při-
rozeně zhodnotit plnění stanovených úloh 
za uplynulé čtyři roky od minulého sjezdu 
a vytýčení nových úkolů na příští čtyři roky. 
Za nejdůležitější priority v tomto programu 
stanovili delegáti sjezdu pracovní a životní 
podmínky zaměstnanců a jejich rodin v Ně-

mecku. Odborový svaz IG BAU bude 
přitom dbát důraz na kvalitní vzdělávání 
svých členů, přiměřené odměňování za-
městnanců a solidní důchod těch, kteří 
odcházejí do penze. Zvýšenou pozornost 
bude věnovat i otázce žen, včetně jejich 
zastoupení v odborových orgánech, kde 
by ženy měly tvořit jednu třetinu členů 
těchto odborových orgánů.

V den zahájení sjezdu vystoupila An-
drea Nahles, předsedkyně sociálně de-
mokratické frakce (SPD) ve Spolkovém 
sněmu v Německu. Bývalá spolková mi-
nistryně práce připomněla pozitivní věci, 
které se jí podařilo v době svého půso-
bení na ministerstvu práce prosadit, a to 
například zavedení zákonné minimální 
mzdy. Dále je to možnost předčasného 
odchodu do důchodu v 63 letech, což 
je podmíněno odváděním pojištění za-
městnance po dobu 35 let, přičemž řádný 
odchod do důchodu je v 65 letech s po-
stupným navyšováním do 67 let věku 
zaměstnance. Zároveň uvedla body, 
které je zapotřebí zlepšit. Patří mezi ně 
například společné rozhodování hospo-
dářského vedení firem a odborů, zlep-
šení úrovně důchodů, posílení struktury 
kolektivního vyjednávání, včasné reakce 
na výzvu současnosti, to je postupující 
digitalizace našeho života atd. 

Federální prezident DGB (Konfederace 
odborových svazů v Německu) Reiner Hof-
fmann ve svém vystoupení kromě jiného 
požadoval zajištění větší bezpečnosti ve spo-
lečnosti, posílení kolektivního vyjednávání, 
pořádek na trhu práce, který by měl za cíl 
podporovat a udržovat hodnotnou práci pro 
všechny zaměstnance. 

Generální tajemník BWI (Světová federace 
stavbařů a dřevařů) Ambet Yuson poděkoval 

IG BAU za solidaritu ve světovém odboro-
vém hnutí. Vyzval k posilování mezinárodní 
odborové spolupráce, za pokračování ve spo-
lečném zápase za důstojné pracovní podmín-
ky, proti rostoucím ziskům nadnárodních 
korporací na úkor zaměstnanců a za zvýšení 
ochrany práce.

Sjezd zvolil nový federální výbor odbo-
rového svazu IG BAU v čele se starono-
vým předsedou Robertem Feigerem, který 
ve svém projevu po volbách kromě jiného 
vyslovil své představy směrem k budoucí 
německé spolkové vládě v tom smyslu, jak 
by měla vypadat tarifní politika v Německu. 
Dále uvedl, že strach mnohých lidí z chudoby 
ve stáří se neodstraní zavedením jen možností 
odchodu do důchodu v 63 letech, ale zejména 
stabilizací úrovně výše důchodů. Zdůraznil, 
že kolektivní smlouvy musí členům IG BAU 
přinést přidanou hodnotu, oprávnění zúčast-
ňovat se vzdělávacích kurzů s náhradou mzdy. 
Odborový svaz bude bojovat za spravedlivé 
mzdy a jejich růst, za udržení zákonné mini-
mální mzdy, která by měla co nejdříve dosáh-
nout dvouciferné číslo. Aktuální záležitostí 
zůstává pro odborový svaz i nadále otázka 
dodržování bezpečnosti práce a pracovní doby 
zaměstnanců, kdy předseda IG BAU zdůraz-
nil zásadu „Bezpečnost a zdraví zaměstnanců 
jsou klíčem k zisku“. 

Sjezd dále konstatoval, že důležitou zá-
sadou pro odborový svaz IG BAU a DGB 
je budoucnost. Odboráři budou klást důraz 
na zajištění nájemního bydlení. Proto byl také 
na sjezdu vyhlášen požadavek na výstavbu 
80.000 sociálních bytů a dalších 60.000 bytů 
za přijatelné ceny, tedy s nájemním stropem. 
V případě sociálního bydlení byl vznesen ná-
vrh snížit náklady na výstavbu  snížením saz-
by DPH z 19 % na 7 % .

V závěru sjezd přijal návrh, aby se mezi 
členy odborového svazu rozvinula diskuse 
o další budoucnosti IG BAU, a to pod názvem 
„Jak chceme žít a pracovat v budoucnosti?“.

Ing. Milan Vomela,  
předseda OS Stavba ČR

Pod heslem PRÁCE, ŽIVOT, SPRAVEDLIVOST se ve dnech 9. - 10. října usku-
tečnil v Berlíně 22. sjezd našich partnerských německých stavebních odborů IG 
BAU, kterého se zúčastnilo více než 300 delegátů a hostů z politického života 
a z řad zaměstnavatelů a zahraničních hostů ze sesterských odborových svazů.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ V ODBORÁŘSKÉM HOTELU OLŠANKA

Předseda OS Stavba ČR Ing. Milan Vome-
la v úvodu svého vystoupení seznámil přítom-
né s tím, že před rokem, na jednání Sněmu OS 
Stavba ČR v prosinci 2016, došlo ke změně 
ve vedení našeho odborového svazu, kdy do-
savadní předseda OS Stanislav Antoniv ozná-
mil, že k 31. 12. 2016 odchází do důchodu. 
Proto členové Sněmu OS zvolili novým před-
sedou OS Stavba ČR Milana Vomelu s plat-
ností od 1. ledna 2017. Novým místopředse-
dou svazu byl zvolen Ing. Pavel Zítko, rovněž 
s platností od 1. ledna 2017. Odstupující před-
seda Stanislav Antoniv byl, na základě návrhu 
řady členů základních organizací, zvolen čest-
ným předsedou OS Stavba ČR s tím, že tímto 
aktem byla oceněna jeho záslužná a dlouho-
letá práce ve prospěch našeho odborového 

svazu, kdy po pět funkčních období byl jeho 
předsedou. Zároveň Milan Vomela vysvětlil 
nutnost dalších personálních změn, k nimž 
došlo na počátku roku 2017, kdy z původních 
11 zaměstnanců svazu byl jejich počet snížen 
na současných 7 zaměstnanců. V této souvis-
losti ocenil, že tito zaměstnanci svoje úkoly 
plně a zodpovědně zvládají, a to s ohledem 
na blížící se VIII. sjezd OS Stavba ČR, který 
bude v únoru 2019.

Následně přešel Milan Vomela k charakte-
rizování dalšího vývoje v českém stavebnic-
tví, což je pro nás, pro odboráře, významné 
z hlediska možností dalšího kolektivního vy-
jednávání v případě Dodatku č. 2 ke KSVS 
pro rok 2018 a podnikového kolektivního 
vyjednávání, které bude probíhat počátkem 
příštího roku. Konstatoval, že cílem tohoto 
kolektivního vyjednávání, které nás čeká, je 
podstatné zvýšení mezd, a to v souladu s vy-
hlášením ČMKOS během zářijové akce „Ko-

Pod heslem PRÁCE, ŽIVOT, SPRAVEDLIVOST 
se ve dnech 9. - 10. října uskutečnil v Berlíně 22. 
sjezd našich partnerských německých stavebních 
odborů IG BAU, kterého se zúčastnilo více než 
300 delegátů a hostů z politického života a z řad 
zaměstnavatelů a zahraničních hostů ze sester-
ských odborových svazů. Na snímku předsedky-
ně sesterského Integrovaného odborového zväzu 
(IOZ) JUDr. Marta Brodzianska a předseda OS 
Stavba ČR Ing. Milan Vomela

Foto – archiv IOZ

V odborářském hotelu Olšanka se 20. lis-
topadu uskutečnilo tradiční setkání vede-
ní OS Stavba ČR s našimi odboráři – dů-
chodci. Výstavní sál zaplnili ti, kteří, jako 
členové OS Stavba ČR, na svých předcho-
zích pracovištích v předcházejících letech 
vykonali mnoho záslužného a toto setkání 
je jedním ze způsobů ocenění jejich práce 
ze strany vedení našeho odborového svazu
 Foto – Miroslav Svoboda

Jako každý rok, i letos se 20. listopadu v odborářském hotelu Olšanka uskuteč-
nilo tradiční setkání vedení OS Stavba ČR s našimi odboráři – důchodci. Výstav-
ní sál byl zaplněn těmi, kteří byli pozváni s cílem dát jim najevo, že i po jejich 
odchodu do důchodu na ně nezapomínáme, a že si jejich práce, kterou vykonali 
pro náš odborový svaz, dovedeme vážit.

nec levné práce v ČR“ - zvýšit mzdy o 8 až 
10 %. Přestože i nadále u nás přetrvávají pro-
blémy se stavební legislativou, ekonomické 
výsledky řady stavebních firem naznačují, 

 (Pokračování na straně 5) 4 - STAVEBNÍK 
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SNĚM ČMKOS: JEDNÍM Z HLAVNÍCH BODŮ JEDNÁNÍ 
BYLA PŘÍPRAVA BLÍŽÍCÍHO SE VII. SJEZDU ČMKOS

stupné zvyšování minimální mzdy, důchodů 
apod., tak nyní lze očekávat, že po ustavení 
nové vlády ČR se nemusíme dočkat stejné 
vstřícnosti a následující jednání tripartity asi 
nebudou jednoduchá.

Za Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(MPSV) ČR vystoupil JUDr. Roman Lang, 
který se především věnoval otázce zvýšení 
důchodů pro rok 2018. Na základě tabulek vý-
počtu důchodů pro rok 2017 a pro rok 2018, 
zpracovaných MPSV, vysvětlil přítomným 
odborářům – důchodcům složitou proceduru 
výpočtu tohoto zvýšení důchodů, k němuž by 
v příštím toce mělo dojít. V této souvislosti 
upozornil, že některé výroky předsedy hnutí 
ANO Andreje Babiše o zvýšení důchodů pro 
rok 2018 ne zcela přesně odpovídají reálným 
číslům, neboť by se musely upravit příslušné 
parametry těchto tabulek výpočtu důchodů 
pro rok 2018, což je otázka rozhodnutí vlá-
dy ČR, která vznikne po říjnových volbách 
do Poslanecké sněmovny. Patří sem mj. i jeho 
výrok, že by se základní výměr výpočtu dů-
chodu, který dnes činí 9 % průměrné mzdy, 
měl zvýšit na 10 % průměrné mzdy, což by 
právě musela navrhnout příští vláda ČR 
a změnu schválit Poslanecká sněmovna.

Předseda Asociace důchodců – odborářů 
Jaroslav Ulma ocenil aktivní přístup odbo-
rářů - důchodců k odborovému hnutí. V sou-
vislosti s vystoupením pracovníka MSPV, 
který mj. hovořil i o růstu cen ve spotřebním 
koši důchodců, upozornil, že rostou nejen 
ceny potravin a dalšího spotřebního zboží, 
ale i ceny nájmů za byty, zejména v Praze, 
případně dalších velkých městech. To vše se 
odráží v tom, že je důchodcům v jejich tíži-
vé situaci zapotřebí mnohdy pomoci radou či 
jiným způsobem. Proto by se tito důchodci 
měli obracet s otázkami a žádostmi o radu 
či pomoc na Radu seniorů ČR, a to zejména 
na úrovni krajů, kde existuje úzké propojení 
Rady seniorů a příslušných krajských odbo-
rových rad.

V závěru obdrželi odboráři - důchodci z ru-
kou předsedy svazu Milana Vomely a před-
sedy komise seniorů při Předsednictvu OS 
Stavba ČR Jaromíra Zycha ocenění za jejich 
dlouholetou práci v odborech.

 Miroslav Svoboda

že by bylo možné výrazného zvýšení mezd 
v příštím roce dosáhnout. 

Milan Vomela dále hovořil o dalších vni-
troodborových úkolech našeho svazu. Mimo 
jiné konstatoval, že vznikla Komise pro pří-
pravu VIII. sjezdu OS Stavba ČR, která již 
začala pracovat, a ještě v tomto roce před-
loží členské základně OS návrhy na změnu 
základních dokumentů OS a vyzve základní 
organizace k široké diskusi, jak by měl OS 
vypadat a pracovat v dalším období. To by 
mělo být hlavním předmětem jednání připra-
vovaného sjezdu.

Poté se Milan Vomela věnoval i charakte-
ristice situace v odborovém hnutí, zejména 
tomu, co vše asi v průběhu příštího roku čeká 
ČMKOS v rámci jednání tripartity, kdy se 
během jejích jednání určitě projeví výsled-
ky říjnových voleb do Poslanecké sněmov-
ny, což vyjádřil ve svém názoru předseda  
ČMKOS Josef Středula na jednání Rady  
ČMKOS. Jestliže v uplynulém volebním 
období vláda Bohuslava Sobotky vycháze-
la, v rámci daných možností, v řadě případů 
vstříc požadavkům odborů, jako bylo po-

Příprava VII. sjezdu ČMKOS, zpráva o kolektivním vyjednávání v roce 2017, zpráva o vývoji inflace v roce 2017 a jejím 
výhledu pro rok 2018, informace o aktuálním vývoji na trhu práce, zhodnocení stavu členské základny ČMKOS a apel 
vůči budoucí vládě ČR v otázce, aby se zabývala řešením situace v oblasti nemocí z povolání a pracovních úrazů – 
to byly hlavní body jednání 7. Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), který se uskutečnil  
21. listopadu 2017 v budově DOS v Praze.

Předseda ČMKOS Josef Středula v úvod-
ní informaci o činnosti ČMKOS od minulého 
Sněmu ČMKOS v květnu t.r., zdůraznil vý-
znam v pořadí již třetího mítinku ČMKOS 
„Konec levné práce v ČR“, který se uskuteč-
nil v září. Konstatoval, že tato akce trvá již 
přes dva roky a její vliv na státní orgány, tj. 
především vládu ČR, dále na zaměstnavatel-
ské svazy a konec konců i na celou občanskou 
veřejnost, a to její širokou informovaností 
prostřednictvím médií, neustále roste. Lidé 
si u nás konečně uvědomují, že odbory, kon-
krétně ČMKOS, jsou na scéně a mají své po-
žadavky. Zejména jde o soustavné zvyšování 
úrovně mezd, či zajištění dalších sociálních 
záležitostí pro naše občany, jako je například 
růst důchodů apod. Právě v tom spočívá vý-
znam této politické odborářské kampaně.

Josef Středula dále uvedl, že mzdy oproti 
loňskému roku vzrostly o 11,1 %. Zdůraznil, 
že růst minimální mzdy má pozitivní vliv 
i na růst ostatních mzdových tarifů. Cílem 
ČMKOS je dosáhnout toho, aby minimální 
mzda byla na úrovni 50 % průměrné mzdy. 
Dále hovořil o poklesu nezaměstnanosti. 
Konstatoval, že zaměstnavatelé, podnikate-
lé požadují po vládě uvolnění podmínek pro 
zaměstnávání zahraničních pracovníků. Zdů-
raznil, že tito zahraniční pracovníci nesmějí 
u nás pracovat za nižší mzdy, než mají naši 
stálí zaměstnanci ve firmách, v podnicích, ne-
boť by to vedlo ke mzdovému a sociálnímu 
dumpingu! Dále vyzdvihl aktivitu odborářů, 
členů ČMKOS, když požadavky 630 000 za-
městnanců státní a veřejné správy na zvýšení 
platů a mezd nakonec vedly k tomu, že od 1. 
listopadu se jim zvedly o 10 %. I když bohu-
žel ne všem. Zároveň se zvedly platy učitelů 

o 15 %.
Předseda ČMKOS rovněž 

poukázal na skutečnost, že se 
však nepodařilo v uplynulém 
funkčním období v Poslanecké 
sněmovně prosadit novelizaci 
zákoníku práce tak, jak to navr-
hovaly odbory. V tomto smyslu 
bude i nadále potřebné působit 
jak na vládu ČR, tak i na za-
městnavatele, v rámci triparti-
ty! Až bude zformována nová 
vláda, ukáže se, jak bude soci-
ální dialog dále pokračovat.

Po vystoupení předsedy 
ČMKOS Josefa Středuly ná-
sledoval blok věnovaný otázce 
přípravy VII. sjezdu ČMKOS 
v dubnu příštího roku.

Poté vystoupil místopřed-
seda ČMKOS Vít Samek se 
svým komentářem ke Zprávě 
o kolektivním vyjednávání 
za rok 2017. Konstatoval, že ze strany za-
městnavatelů chybí v řadě průmyslových 
odvětví, či obchodu a služeb, partneři, kteří 
by byli ochotni a schopni uzavřít Kolektivní 
smlouvy vyššího stupně (KSVS). Proto roste 
význam kolektivního vyjednávání na podni-
kové úrovni.

Ekonomický expert ČMKOS Martin 
Fassmann vysvětlil přítomným členům Sně-
mu ČMKOS, že podle jejich odhadu by infla-
ce za rok 2017 měla dosáhnout hodnoty cca 
2,5 %, ale, vzhledem k očekávanému posilo-
vání kurzu koruny lze předpokládat, že v roce 
2018 se bude průměrná míra inflace pohybo-
vat v intervalu 2,0 - 2,5 %.

Pavel Janíčko ze sociálně-ekonomického 
oddělení ČMKOS přiblížil aktuální vývoj 
na trhu práce. Konstatoval, že máme 250.000 
nezaměstnaných a 130.000 volných pra-
covních míst. Problémem je nesoulad mezi 
nabídkami práce, kdy vzhledem k nízkým 
mzdám naši občané nemají zájem obsadit tyto 
pracovní pozice, načež to chtějí zaměstnava-
telé řešit dovozem pracovníků ze zahraničí.

V závěru Sněmu ČMKOS vyjádřili jeho 
účastníci podporu společné petici Českomo-
ravského odborového svazu pracovníků škol-
ství a Vysokoškolského odborového svazu 
„Za kvalitní podmínky pro vzdělávání“.

Miroslav Svoboda

(Dokončení ze strany 4)
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Příprava VII. sjezdu ČMKOS, zpráva o kolektivním vyjed-
návání v roce 2017, zpráva o vývoji inflace v roce 2017 a je-
jím výhledu pro rok 2018 a informace o aktuálním vývoji 
na trhu práce byly hlavními body jednání 7. Sněmu Čes-
komoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS), kte-
rý se uskutečnil 21. listopadu 2017 v budově DOS v Praze. 
Na snímku (zprava) členové Předsednictva OS Stavba ČR 
Petr Janoušek, Ing. Milan Vomela (předseda OS), Ing. Pa-
vel Zítko (místopředseda OS) a Milan Fišer, kteří jsou záro-
veň členy Sněmu ČMKOS



PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL V PŘESPOLNÍM BĚHU ÚSPĚŠNĚ PROBĚHL

Tohoto závodu, který se konal pod záštitou OS Stavba ČR, se zú-
častnilo pět středních škol. Umístily se takto:

1. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
2. Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
3. ESOZ Chomutov
4. Střední škola stavební a strojní Teplice
5. SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

Celkem se závodu zúčastnilo 45 závodníků, přitom několik závod-
níků běželo mimo tuto soutěž. K organizátorům soutěže je zapotřebí 
poznamenat, že vytvořili pro závodníky skvělé běžecké podmínky, 
na nichž se mj. po technické stránce podílel i sportovní klub Outdoor 
team Teplice, a to zapůjčením elektronické časomíry, startovních čí-
sel, slalomových tyčí, vysílaček a dalšího technického materiálu pro 
potřeby zajištění závodu. Další podrobnosti z průběhu závodu najdete 
na webových stránkách Střední školy stavební a strojní Teplice.

 Ing. Pavel Antl

Ve dnech 11. a 12. října 2017 v lokalitě Teplice – Doubravka se 
uskutečnil 54. ročník seriálu závodů – Přeboru ČR stavebních škol 
v přespolním běhu 2017/2018, kterou pořádala Střední škola sta-
vební a strojní Teplice. V obličejích závodníků před startem je vidět 
jejich očekávání toho, jak asi výsledkově dopadnou, až doběhnou 
do cíle Foto – archiv pořadatelů závodu

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL  
V BOWLINGU

PŘEBOR ČR STAVEBNÍCH ŠKOL 
V ŠACHU

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se uskutečnil, za přispění OS Stavba 
ČR, Přebor ČR stavebních škol v bowlingu, který byl po-
řádán v bowlingové hale Strikeland v Chomutově. Přeboru 
se zúčastnilo celkem 7 družstev.

Pořadí družstev:
1. ESOZ Chomutov
2. SPŠ Tachov
3. Akademie řemesel Praha – Střední škola technická
4. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
5. SŠSaŘ Stochov
6. Střední škola stavební a strojní Teplice
7. SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice

Přebor byl hodnocen dobře. Nejlepší výkony podávali žáci z Cho-
mutova, kteří vyhráli jak nához, tak i hru. Obě disciplíny vyhrál žák 
z Chomutova Karel Kindl. (red)

Jako každý rok, i letos Střední průmyslová škola stavební 
Pardubice uspořádala Přebor ČR stavebních škol v šachu, 
který se uskutečnil ve dnech 21. a 22. listopadu v Rybitví. 

Pokud jde o soutěž družstev, tak na prvních pěti místech se umísti-
la soutěžící družstva středních stavebních škol v tomto pořadí:

1. Akademie řemesel Praha-Střední škola technická
2. SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
3. ESOZ Chomutov
4. SPŠ stavební Pardubice (Rybitví)
5. SŠ stavební a strojní Teplice

Na třetím místě se ve skutečnosti, podle počtu bodů, umístila ZŠ 
Závodu míru Pardubice, která se zúčastnila turnaje mimo soutěž 
středních stavebních škol, protože šlo o družstvo základní školy.

V soutěži jednotlivců zvítězil na první šachovnici Josef Adam 
Ret, na druhé David Bartoš, na třetí Radim Čáp a na čtvrté Zdeněk 
Korf.  (red)

V letošním roce Střední průmyslová škola stavební Pardubice 
uspořádala Přebor ČR stavebních škol v šachu, který se uskutečnil 
ve dnech 21. a 22. listopadu v Rybitví. Přeboru se zúčastnila tato 
družstva: Akademie řemesel Praha-SŠT, SPŠS a SOŠST Ústí nad 
Labem, ESOZ Chomutov, SPŠ stavební Pardubice (Rybitví) a SŠ 
stavební a strojní Teplice Foto – archiv pořadatelů závodu

Na snímku vidíte účastníky Přeboru ČR stavebních škol v bowlin-
gu, který se konal 9. listopadu 2017 v bowlingové hale Strikeland 
v Chomutově Foto – archiv pořadatelů závodu
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Navštívili-li jste ve dnech 11. a 12. října 2017 lokalitu Teplice 
– Doubravku, mohli jste zahlédnout řadu závodníků, kteří 
se zúčastnili 54. ročníku seriálu závodů – Přeboru ČR 
stavebních škol v  přespolním běhu 2017/2018, kterou 
pořádala Střední škola stavební a strojní Teplice.


