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JEDNALO  
PŘEDSEDNICTVO SVAZU

Po přivítání a kontrole protokolu z minulé-
ho  jednání  následovaly  aktuální  informace  – 
předseda svazu Ing. Milan Vomela se zmínil 
o jednáních Rady ČMKOS, o přípravách VII. 
Sjezdu  ČMKOS,  okomentoval  také  jednání 
Rady hospodářské a sociální dohody (triparti-
ty), jednání s některými ministry a současnou 
situaci  v  Radě  vlády  pro  stavebnictví.  Mís-
topředseda  Ing. Pavel Zítko  pak  pozitivně 
hodnotil  nedávný  seminář  našich  zástupců 
v Evropských  radách  zaměstnanců,  informo-
val o průběhu dalších kulatých stolů v rámci 
bipartitního dialogu v rámci příprav na změny 
důchodového  systému,  dotkl  se  i  problémů 
stran evidence základních organizací, vysoce 
ocenil sportovní aktivity a zmínil i jednání re-
dakční rady Stavebníka.
V následující diskusi pak přidal své postře-

hy k zajištění potřebné funkčnosti Rady vlády 
pro  stavebnictví  čestný  předseda  svazu  Sta-
nislav  Antoniv,  další  členové  předsednictva 
se  přidali  se  svými náhledy na problematiku 
sociálního  bydlení,  potřebu  nominací  členů 
do  Revizní  komise  ČMKOS,  na  semináře 

a  školení,  novou  legis-
lativní  úpravu  ochrany 
osobních  údajů  (GDPR) 
a  na  koncepční  novelu 
Zákoníku práce.
V  dalším  bodu  pro-

gramu  byly  „na  stole“ 
podkladové  materiály 
VII.  Sněmu  OS  Stavba 
ČR, mj. jeho organizační 
a  obsahové  zabezpečení 
a zhodnocení stavu a vývoje BOZP za loňský 
rok.  Následovalo  vyhodnocení  Řádu  právní 
pomoci OS, projednání zprávy Komise kolek-
tivního vyjednávání včetně odsouhlasení návr-
hu znění Dodatku ke KSVS a návrhu postupu 
pro toto vyjednávání v příštím roce. V zahra-
ničním bloku byly vzaty na vědomí informace 
předsedy svazu o přípravě setkání vedení OS 
Stavba ČR a IOZ 15. 5. 2018 a o jednání Vý-
konného výboru EFBWW v červnu letošního 
roku. Ve finančním a majetkovém bloku byly 
podány informace o jednání svazové Finanční 
a majetkové komise a byly projednány dopo-

ručující materiály Sněmu OS  - účetní závěrka 
za rok 2017, stav majetku svazu a změna Vo-
lebního řádu OS Stavba ČR.
Za aktivní účasti předsedy Sdružení nájem-

níků ČR (SON) Ing. Milana Taraby bylo vzato 
na vědomí vyhodnocení Dohody o vzájemné 
spolupráci svazu se SON v loňském roce. In-
formacemi zástupců svazu v orgánech Oboro-
vé  zdravotní  pojišťovny  zaměstnanců  bank, 
pojišťoven a stavebnictví (OZP) a rozhodnu-
tím o výmazu dvou základních organizací byl 
program jednání předsednictva vyčerpán.

 (red)

8. SNĚM ČMKOS
Dne 20. března 2018 proběhlo jednání 
8. Sněmu ČMKOS, které se zabývalo 
Zprávou o hospodaření za  loňský rok 
a Zprávou Revizní komise, ale zejména 
přípravou VII. Sjezdu ČMKOS, který se 
uskuteční ve  dnech 27. a  28. dubna 
2018 v hotelu Olšanka v Praze. 

Byly  projednány  zejména  sjezdové  materiály,  tj.  Zprá-
va Rady ČMKOS o  činnosti  v  období  2014  –  2018  a  návrh 
Programu odborové konfederace pro období 2018 – 2022, od-
souhlasen byl program jednání sjezdu a návrh úpravy Statutu 
ČMKOS.
Předseda ČMKOS Josef Středula ve svém vystoupení oko-

mentoval např. otázku minimální mzdy ve srovnání se ostat-
ními  zeměmi  EU,  případný  vstup  ČR  do  eurozóny,  zrušení 
karenční doby, věnoval se i budoucnosti našeho školství, pří-
padnému  (a  značně  problematickému)  zkracování  pracovní 
doby, rovným podmínkám pracujících žen, a v neposlední řadě 
i mnohdy složitým jednáním Rady hospodářské a sociální do-
hody (tripartity). Ocenil také úspěšnost všech protestních akcí 
pořádaných jak ČMKOS, tak jednotlivými odborovými svazy 
a firemními odbory. Zmínil rovněž potřebná jednání s různými 
orgány a institucemi jak našimi, tak evropskými.   (red)

Dne 28. března 2018 se uskutečnilo druhé jednání Předsednic-
tva OS Stavba ČR v tomto roce Foto - Zdeněk Švehla

Dne 20. března 2018 proběhlo 8. zasedání Sněmu ČMKOS, místem 
konání byla budova DOS v Praze  Foto – Petr Kolev

Ve středu 28. března 2018 proběhlo 16. zasedání předsednictva 
našeho svazu, jehož stěžejním úkolem bylo zejména projednání 
materiálů pro VII. Sněm OS Stavba ČR, který se uskuteční 16. 
května letošního roku v DOS v Praze. 
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BIPARTITNÍ DIALOG
Další kulaté stoly se v  rámci bipartit-
ního dialogu (BiDi) zaobíraly – v rámci 
přípravy na změny důchodového sys-
tému – profesemi „zedník“ a „stavební 
zámečník“.

Zedník provádí  opravy  na  stavebních 
konstrukcích,  zednické  a  betonářské  práce 
při úpravách povrchů s použitím malt, cihel, 
tvárnic a dalšího stavebního materiálu. 
Pro  pracovní  činnosti  je  optimální  přípra-

va pro tuto pozici formou středního vzdělání 
s  výučním  listem  v  oboru  zedník,  kamnář, 
zednické  práce,  stavební  práce.  Jinou  alter-
nativu  představuje  střední  vzdělání  s  výuč-
ním listem v oboru zedník, kamnář, zednické 
a stavební práce. 

Stavební zámečník provádí práce při zho-
tovování stavebních zámečnických prvků, při 
jejich montáži a opravách. Pracovní činnosti 
vyžadují  splnění  kvalifikačních  požadavků. 
Nejvhodnější přípravu pro tuto pozici posky-
tuje střední vzdělání s výučním listem v oboru 
zámečník, zámečnické práce a údržba. Jinou 
alternativou  je  střední  vzdělání  s  výučním 
listem  v  oboru  zámečník,  zámečnické  práce 
a  údržba,  střední  vzdělání  s  výučním  listem 
v oboru klempíř, klempířské práce ve staveb-
nictví, a střední vzdělání s maturitní zkouškou 
v oboru servis a opravy strojů a zařízení.
Na  rozdíl  od  jiných  sledovaných  profesí 

ve  stavebnictví  převažovali  mezi  dotázaný-
mi pracovníci, kteří získali v rámci středního 
odborného  vzdělání  právě  tyto  kvalifikace, 

tj. jsou vyučeni v oboru. V rámci těchto čin-
ností mohou uplatnit své znalosti, dovednosti 
a zkušenosti.   Na druhou stranu si ale nedo-
kážou  představit,  že  by  tuto  náročnou  práci 
mohli  být  schopní  plně  vykonávat  v  (pre)
seniorském věku,  zejména  kvůli  zdravotním 
obtížím spojeným s výkonem práce v zátěžo-
vém pracovním prostředí. Znatelný je také ne-
dostatek mladých lidí, kteří by se chtěli těmto 
profesím věnovat,  což  je  téma prolínající  se 
všemi  sledovanými  profesemi  v  rámci  sta-
vebního průmyslu. Kvalita a úroveň pracov-
ních nástrojů, pomůcek, stejně jako vybavení 
osobními ochrannými pracovními prostředky, 
je na odpovídající úrovni. U ochranných pra-
covních prostředků je však diskutabilní míra 
jejich  reálného  využívání  v  pracovní  praxi. 
V  některých  firmách  fungují  procesy  pro 
ochranu  zdraví  zaměstnanců  –  preventivní 
péče specificky zaměřená pro riziková povo-
lání,  lázeňské  pobyty  s  možností  příspěvku 
od zaměstnavatele apod. 
Dělnické  profese  ve  velkých 

stavebních  firmách  nepatří mezi 
mladými  lidmi  k  vyhledávaným 
zaměstnáním.  Ubývá  učebních 
oborů,  učiliště  zanikají.  Pro  za-
městnavatele  je  stále  obtížnější 
nalézt  kvalifikované  mladé  pra-
covníky.  Jakákoliv  doporuče-
ní  směřující  ke  snížení  fyzické 
zátěže  seniorních  zaměstnanců 
(např. jejich přesunutím na méně 
náročné práce) předpokládají, že 
budou ve firmách také mladí kva-
lifikovaní  pracovníci,  kteří  tyto 
těžší práce zastanou. Z tohoto dů-

PŘÍNOSNÁ SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM NÁJEMNÍKŮ ČR

Účastníci kulatého stolu, který se uskutečnil v měsíci 
březnu letošního roku Foto – Pavel Zítko

Jaké jsou z Vašeho úhlu pohledu součas-
né problémy v oblasti nájemního bydlení 
a s tím související aktivity SON?
V  posledních  letech  čelí  naše  společnost 

neúnosnému  zvyšování  nájmu  bytů  a  cen 
nemovitostí.  Vlastní  bydlení  se  stává  nedo-
stupným již i pro střední třídu a tržní nájemné 
zvládají domácnosti platit často jen díky pří-
spěvkům a doplatkům na bydlení. Stále více 
domácností  je  nuceno  žít  ve  sdílených  by-
tech, dramaticky přibývá lidí na ubytovnách, 
v azylových domech a, žel, zvyšuje se i počet 
bezdomovců.  SON  vyvíjí  legislativní  snahy 
o  zlepšení  této  situace,  především  považuje 
za nezbytné vytvořit novou koncepci bytové 
politiky v České republice po roce 2020, a to 
minimálně na dalších deset let. V této koncep-
ci by měl být kladen důraz na rozsáhlou byto-
vou výstavbu s především veřejným sektorem 
podporovatelnými  náklady,  přijetí  zákona 
o  sociálním  bydlení,  omezení  působení  or-
ganizací typu Airbnd, řádné zdanění pronají-
matelů a spekulantů s bytovým fondem a také 
příslušné legislativní úpravy neziskových by-
tových společností. 

Jaká je spolupráce SON ČR s OS Stavba 
ČR a z ní plynoucí výhody pro členy svazu?
Koncem března letošního roku byla na jed-

nání  Předsednictva  OS  Stavba  ČR  za  mojí 
účasti  zhodnocena  spolupráce  obou  organi-

zací  v  minulém 
roce  a  projedná-
na  dohoda  o  je-
jím pokračování. 
Jako  největší 
přínos  dosavad-
ní  činnosti  vi-
dím  (a  byla  tak 
i  vyhodnocena) 
možnost  všech 
členů OS Stavba 
zdarma  využívat 
služeb  bytových 
právníků při řešení problémů s bydlením. Po-
rady  se  týkají  nejen  bydlení  nájemního,  ale 
i vlastnického a družstevního. Poradenství  je 
poskytováno na základě doporučení odborové 
organizace formou osobních konzultací, rozši-
řuje se poradenství prostřednictvím e-mailové 
pošty, u starších lidí je možná i forma klasic-
kých dopisů. K dispozici  je  také poradenská 
linka, která je v provozu od pondělí do čtvrtka 
v době 9 – 16 hodin, v pátek pak 9 – 12 hodin.

Které jsou základní okruhy konzultací?
V I. okruhu je to nájem, nájem bytu a domu, 

nájem prostoru sloužícího k podnikání, neby-
tové prostory, pacht –  tj.  změny v oblastech 
nájmů, podnájmů, pachtu, vztah nového ob-
čanského zákoníku ke dřívější právní úpravě 
nájmu, nové pojetí předmětu nájmu, doba ná-

jmu určitá a neurčitá, dobrá víra a vliv na uza-
vření  smlouvy, specifika  společného  nájmu, 
změny  úpravy  výše  nájemného  a  úhrady 
za služby, otázky práv a povinností smluvních 
stran. Nově pak nájem služebního bytu a bytu 
zvláštního určení, přechod nájmu, nové pojetí 
nájmu prostor sloužících k podnikání, vznik, 
změny  a  skončení  nájmu,  nové  výpovědní 
důvody, uzavírání  nájemních  smluv  a  jejich 
obsah, zvláštní a objektivní ochrana nájemce 
bytu,  práva  a  povinnosti  nájemce  a  pronají-
matele  bytu,  nájemné  a možnosti  jeho  sjed-
návání, jistota.
II. okruh se týká problematiky služeb spo-

jených s užíváním bytu - úhrada za služby, zá-
lohy, rozúčtování a vyúčtování dle zákona čís. 
67/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů.
III.  okruh  se  zabývá  bytovým  spoluvlast-

nictvím  -  vymezení  jednotky,  společné  části 
domu,  vznik  jednotky,  zápis  do  katastru  ne-
movitostí,  práva  a  povinnosti  vlastníka  jed-
notky, prohlášení vlastníka, změna v prohlá-
šení vlastníka, převod jednotky, společenství 
vlastníků jednotek (SVJ), stanovy SVJ, změ-
ny  při  hlasování  na  shromáždění  vlastníků, 
statutární orgány, práva a povinnosti vlastníka 
bytové jednotky, platby do fondu oprav apod. 
A  konečně  IV.  okruh  zahrnuje  problema-

tiku  bytových  družstev -  vymezení  pojmu 
družstevní byt a družstevní nebytový prostor, 
nájem družstevního bytu, převod družstevní-
ho podílu, zánik členství, práva a povinnosti 
člena  bytového  družstva,  stanovy  bytového 
družstva.

Děkuji za rozhovor. Radoslav Vlasák

V  souvislosti s  vyhodnocením účinnosti dohody OS 
Stavba ČR se Sdružením nájemníků ČR (SON) jsme se 
zeptali předsedy SON Ing. Milana Taraby:

vodu se jeví jako klíčové téma učinit profese 
opět atraktivní pro mladé lidi. Přiliv mladých 
lidí  do  stavebnictví  umožní  ulevit  starším 
pracovníkům  a  zároveň  umožní  kontinuální 
předávání zkušeností, ze kterého mohou těžit 
všechny  zúčastněné  strany  (zaměstnavatelé, 
seniorní i juniorní pracovníci). 
Výraznou motivací u dělnických profesí je 

motivace  finanční,  včetně  určité míry  jistoty 
výdělku.  Jednou  z možných  cest  je  větší  za-
pojení  zaměstnanců,  poskytnutí  prostoru  pro 
předkládání  návrhů  na  řešení  v  oblasti  plá-
nování  a  organizování  jejich  vlastní  práce, 
zaměstnanecké zapojení zejména v případech 
zásadních změn. Používání vhodných pracov-
ních nástrojů/nářadí  a modernizace vybavení 
mohou situaci pozitivně ovlivnit, tj. snížit fy-
zickou náročnost některých typů prací. S tím 
souvisí  i  téma  ergonomie,  rozvoje metodiky, 
jak  zacházet  s  nářadím  a materiálem  s  ohle-
dem na správný pohyb těla, to všechno s cílem 
snížit fyzické zatížení těla při práci.  (red)

Ing. Milan Taraba – 
předseda SON

Foto – archiv  
OS Stavba ČR
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Politici  opět  slíbili  více 
financí  a  podporu  tomuto 
zanedbávanému oboru, stej-
ně jako tomu bylo i v před-
cházejících  ročnících.  Celá 
akce,  které  se  zúčastnilo 
250  posluchačů,  se  nesla 
v  duchu  nepříznivé  situ-
ace  českého  stavebnictví, 

se  kterou  se  ale  stavební  společnosti  a  další 
firmy v navazujících oborech odmítají smířit, 
a  tak hledají vlastní cesty,  jak uspět na  trhu. 
Živě se proto diskutovalo zejména o disciplí-
nách Stavebnictví  4.0  a BIM,  o  přínosu  no-
vých technologií a o potřebě změny myšlení 
ve vztahu k digitalizaci. Organizátoři si spo-
lečně s účastníky odnesli řadu zajímavých in-
formací a podkladů, ale i rozporuplných poci-
tů z dalších slibů vládních představitelů. První 
polovina Fóra českého  stavebnictví poskytla 
prostor  setkání  politických  a  ekonomických 
špiček  s  vrcholnými  představiteli  oboru  sta-
vebnictví.  Předseda  vlády ČR  v  demisi An-
drej  Babiš  nejprve  představil  vizi  dalšího 
rozvoje s důrazem na investiční program vlá-
dy,  na  něho  s  prezentacemi  navázali Václav 
Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví, a Petr Zahradník, člen Evropského 
hospodářského a sociálního výboru a ekonom 

České spořitelny. Moderátor Martin Veselov-
ský k následné panelové diskusi přizval také 
Richarda Brabce, ministra životního prostře-
dí,  Kláru  Dostálovou,  ministryni  pro  místní 
rozvoj, Dana Ťoka, ministra dopravy, a Jiřího 
Kolibu  z  ministerstva  průmyslu  a  obchodu. 
Diskutovalo se na téma představení vládního 
programu na období let 2018-2021 s důrazem 
na podporu  investic  a  stavebnictví. Program 
pak pokračoval panelem se zkušenostmi z re-
álného  světa  stavbařů.  Vystupující  otevřeli 
témata  budoucího  rozvoje  odvětví,  přínosu 
dopravního stavitelství, BIM jako motoru di-
gitalizace a  téma dostupného bydlení. V od-
poledním  programu  bylo  jednání  rozděleno 
do tří sekcí, které se konaly souběžně ve stej-
ném  čase.  Účastníci  si  mohli  zvolit  téma, 
které je zajímalo nejvíce. Byl to jednak panel 
investorů, další panel  se zabýval digitalizací 
odvětví a Stavebnictvím 4.0. Miloslav Mašek, 
generální ředitel SPS, moderoval třetí paralel-
ní  část  odpoledního  programu,  legislativní 
panel.  Účastníci  rozpravy  se  shodli  na  tom, 
že  legislativa  v  současné  podobě  je  jednou 
z příčin špatné situace v investiční výstavbě. 
Naději do budoucna dává vyjádření politiků, 
kteří se vesměs přihlásili k nutným změnám, 
kterými by měly být změny v kompetenčním 
zákoně, v rekodifikaci stavebního práva a pří-
pravě nového  stavebního zákona. 14.  ročník 
Fóra českého stavebnictví se konal s podpo-
rou  významných  partnerů,  zejména  zlatého 
partnera  -  společnosti  RAKO. Organizovaly 
ho  společnosti  Svaz  podnikatelů  ve  staveb-
nictví v ČR a Blue Events.   (red)

Každoroční akce – Fórum českého 
stavebnictví – skončila 7. března 
v prostorách Kongresového sálu PVA 
EXPO Letňany v Praze s nadějí na lepší 
období.

FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ:  
BUDE UŽ KONEČNĚ LÉPE?

SEMINÁŘ ZÁSTUPCŮ V EVROPSKÝCH RADÁCH ZAMĚSTNANCŮ (ERZ)

V úvodní  části  semináře  dále  omluvil  ne-
přítomnost  předsedy  OS  a  v  rámci  tohoto 
bodu  následně  informoval  přítomné  o  čin-
nosti OS  Stavba ČR,  zmínil  zejména  jedná-
ní  Předsednictva  OS.  Zde  zdůraznil  otázku 
přípravy  sněmu  OS,  návrh  na  zapracování 
podpory při stávce do Podpůrného fondu, an-
ketu ZO, vzdělávání funkcionářů OS, proble-
matiku  rejstříkových  soudů.  Dále  poukázal 
na  řadu  zajímavých  podkladů  pro  jednání 
důležitých orgánů  -  zejména Rady ČMKOS, 
RHSD  a  dalších.  Následně  komentoval  si-
tuaci v odvětví  a  zejména podal  aktuální  in-

formace  o  postupu  při  vyjednávání Dodatku 
č.  2  KSVS.  Informoval  i  o  aktuálním  stavu 
kolektivního vyjednávání na úrovni podniků. 
Dále informoval o přípravě Sjezdu ČMKOS, 
který proběhne v dubnu letošního roku. Před-
sednictvo OS na svém lednovém jednání no-
minovalo kolegu Josefa Středulu na předsedu 
ČMKOS a kolegy Víta Samka a Radku Soko-
lovou na pozici místopředsedů ČMKOS. Dále 
nominovalo Pavla Němejce do revizní komise 
ČMKOS. V  závěru  informoval  o  aktuálních 
majetkových  otázkách,  zejména  o  činnosti 
MSDU OS. V otázce mezinárodní problema-

tiky informoval přítomné o postupu v oblasti 
záměru sloučení EFBWW (evropská federace 
dřevařů a stavbařů) a BWI (světová federace). 
Bylo zdůrazněno, že informace ze všech výše 
zmíněných  oblastí  jsou  i  nadále  k  dispozici 
na intranetu OS. Na úvodní část navázal pří-
tomný host - JUDr. Vít Samek – místopředse-
da ČMKOS,  který  velmi  podrobně  informo-
val  všechny  účastníky  semináře  o  aktivitách 
ČMKOS  v  několika  důležitých  oblastech. 
Zmínil  např.  legislativní  činnost  –  novelu 
občanského  zákoníku  -  rejstříkové  soudy, 
zastoupení  zaměstnanců  v  dozorčích  radách, 
novelu Zákoníku práce, minimální mzdu a její 
vývoj,  agentury práce, dovoz pracovních sil, 
důchodovou reformu apod. Poukázal i na vý-
voj nezaměstnanosti, růst HDP, podíl cizinců 
a prekérní zaměstnání. Při svém informačním 
bloku  kolega  Samek  využil  možnost  a  pre-
zentoval  podávané  informace  prostřednic-
tvím projektoru. Přehledná prezentace se pak 
stala  součástí  dokumentů  z  tohoto  semináře 
a  všichni  dotčení  kolegové  ji  obdrželi  jako 
přílohu zápisu z jednání. Po vystoupení mís-
topředsedy ČMKOS proběhla diskuse, kde se 
přítomní vyjadřovali ke všemu, co je zaujalo. 
Po  krátké  přestávce  jednotliví  členové  ERZ 
informovali přítomné kolegy velmi podrobně 
o svých zkušenostech z jednání v rámci ERZ. 
Zazněla  řada  zajímavých  informací,  které 
dokumentovaly  přínos  ERZ  pro  zastupování 
zaměstnanců. Z jednotlivých vystoupení bylo 
zřejmé,  že  ERZ  fungují  celkem  bez  vážněj-
ších problémů. Většina ERZ funguje na prin-
cipu  jednoho  až  dvou  jednání  ERZ  za  rok. 
Zazněly informace o tom, že díky fungování 
ERZ,  probíhá  pravidelná  výměna  informací 
mezi jednotlivými členy v dotčených firmách 
a toto je vítaným bonusem pro vlastní odbo-
rovou činnost. Přítomní také podrobně infor-
movali o výsledcích kolektivního vyjednává-
ní ve firmách, kde jako zástupci zaměstnanců 
působí.  V  závěru  semináře  místopředseda 
OS informoval o činnosti OS v souvislosti se 
zastupováním  zaměstnanců  prostřednictvím 
ERZ. V úvodu  shrnul  aktuální  stav  zastupo-
vání  zaměstnanců  v  ERZ  v  rámci  OS  -  13 
ERZ - 20 zástupců - téměř 30 podnikatelských 
subjektů.  Informoval o účastnících a progra-
mu porad  koordinátorů ERZ,  které  proběhly 
v loňském roce. Informoval o vývoji projektu 
ECMIN 2.0, který iniciovala EFBWW a kte-
rý  umožňuje  aktuální  náhled  na  legislativní, 
mzdové a pracovní podmínky ve stavebnictví 
ve všech zemích Evropské unie. Konstatoval 
však, že zdaleka ne všechny zúčastněné svazy 
aktualizují webovou stránku vytvořenou tímto 
projektem. Nastolil i další zajímavé otázky – 
vývoj stavebnictví a příbuzných oborů v čís-
lech, mezinárodní srovnání a další statistické 
zajímavosti.  Poskytl  i  upoutávku  na  možné 
informační  zdroje  při  získávání  podkladů 
pro  činnost  v  ERZ. Dále  vyzval  k  pokračo-
vání úzké spolupráce zástupců v Evropských 
radách  zaměstnanců  v  rámci OS  se  zástupci 
svazu. Poukázal na některé zajímavé výstupy 
ve směru k EU. I místopředseda OS doprovo-
dil svůj příspěvek pomocí promítané prezen-
tace, přičemž i tato se stala součástí dokumen-
tace z jednání a je k dispozici všem kolegům. 
Dále se v rámci tohoto bodu přítomní disku-
tovali a vyjadřovali se ke všem předneseným 
informacím.

 Pavel Zítko – koordinátor ERZ

Seminář zahájil místopředseda OS Ing. Pavel Zítko, přičemž přivítal nejen všechny 
přítomné kolegy z  odborových organizací, ale i  milého hosta, místopředsedu 
ČMKOS JUDr. Víta Samka. 

Dne 21. února 2018 proběhl seminář pro zástupce zaměstnanců v Evropských radách
Foto – Vlasta Eisenhammerová
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Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, 
se víceméně opakují a v drtivé většině případů 
se  jedná o závady, které vyplývají  z běžného 
provozu  na  pracovištích  a  vesměs  nejsou  ta-
kového  charakteru,  že  by  přímo  ohrožovaly 
bezpečnost  a  zdraví  zaměstnanců  zvlášť  zá-
važným způsobem. Celkově bylo v roce 2017 
při  vlastních  kontrolách  zjištěno  95  závad. 
Některé  závady  (celkem 32)  byly  odstraněny 
během  kontroly,  u  ostatních  závad  (63)  byly 
dohodnuty termíny odstranění s odpovědnými 
zaměstnanci.  Drtivá  většina  závad  (79)  byla 
z oblasti úrazové prevence (otevřené elektrické 
rozvaděče, chybějící kryty u strojů, zamezení 
v přístupu k ovladačům, nezajištění tlakových 
lahví  proti  pádu  nebo  převržení,  nesprávné 
seřízení  strojů,  neoznačení  potrubí  druhem 
přepravovaného  média,  chybějící  označení 
nosnosti podlahy a  regálů ve skladech, nedo-
statečné  zabezpečení  pracovišť  ve  výškách, 
chybějící  nebo  nesprávně  seřízená  „stop  lan-
ka“ u dopravníků apod.). V 5 případech byly 
zjištěny nedostatky v oblasti evidence a regis-
trace pracovních úrazů nebo ve způsobu jejich 
odškodňování.  Ve  3  případech  byly  zjištěny 
závady v oblasti odborné způsobilosti v práci, 
kdy byly v osnovách pro školení zaměstnanců 
uvedeny neplatné předpisy. V 1 případě bylo 
zjištěno,  že  zaměstnanec  má  prošlý  termín 
předepsané  preventivní  lékařské  prohlídky. 
V  oblasti  přidělování  a  používání  osobních 
ochranných  pracovních  prostředků  (OOPP) 
bylo zjištěno v 1 případě, že zaměstnanec při 
práci  používal  ochranný  prostředek,  který  již 
ztratil svou ochrannou funkci, ve 3 případech 
zaměstnanci  při  práci  nepoužívali  přidělené 
OOPP. Ve 3 případech bylo zjištěno, že insta-
lovaná technická zařízení sloužící ke snižování 
škodlivin  v  pracovním  ovzduší  nejsou  dosta-
tečně účinná. Oproti  předchozím obdobím  se 
situace postupně zlepšuje v oblasti sociálních 
a  hygienických  zařízení  (rekonstrukce  těchto 
zařízení, úklid). 
Během  sledovaného  období  se  na  SIBP 

jednotliví členové a funkcionáři ZO nejčastě-
ji obraceli se žádostmi o konzultace k oblasti 
odškodňování  pracovních  úrazů  a  k  úrovni 
pracovních podmínek a pracovního prostředí. 
Byly řešeny celkem 4 stížnosti. Ve 3 případech 
se jednalo o stížnosti k uznání pracovního úra-
zu nebo nemoci z povolání a následnému od-
škodnění, v 1 případě šlo o stížnost ve vztahu 
k  přidělování  a  používání  osobních  ochran-
ných pracovních prostředků.
V  oblasti  kolektivního  vyjednávání  se  bě-

hem  sledovaného  období  SIBP  osobně  nezú-
častnil jednání ve firmách. Účast SIBP v tomto 
procesu  spočívá  zejména  v  tom,  že  dostane 
k vyjádření návrh nové KS a po prostudování 
oblasti BOZP ji schválí, případně upraví či do-
plní. V roce 2017 SIBP prostudoval a posoudil 
celkem  70  podnikových  kolektivních  smluv 
a  ke  každé  z  nich  vydal  své  stanovisko,  aby 
příští  KS  mohla  být  vhodně  doplněna  nebo 

upravena tak, aby v oblasti BOZP přinášela za-
městnancům větší jistoty. Kromě toho je SIBP 
členem Komise KV našeho svazu a zároveň je 
i  členem vyjednávacího  týmu,  který  se  podí-
lel na vyjednání dodatku č. 1 KSVS na období 
roků 2016–2019. 
V  průběhu  roku  2017  došlo  ve  firmách 

v působnosti OS Stavba ČR ke vzniku 2 smr-
telných  pracovních  úrazů  a  ke  vzniku  2  pra-
covních úrazů s hospitalizací delší než 5 dnů, 
tzv. závažných pracovních úrazů, zaměstnanců 
těchto  firem.  SIBP  v  souvislosti  se  vznikem 
těchto úrazů provedl vlastní šetření, které bylo 
zaměřeno zejména na odškodnění. Výsledkem 
těchto šetření byla dohoda na způsobu a  roz-
sahu odškodnění s odpovědnými zástupci za-
městnavatele.
V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské 

správy se SIBP v průběhu roku 2017 zúčastnil 
komplexních  prověrek  BOZP,  které  provedly 
OBÚ Liberec ve společnosti EUROVIA Kame-
nolomy, a.s., OBÚ Most ve společnosti EURO-
VIA  Kamenolomy,  a.s.  –  lomy  Libochovany 
a Dolánky, OBÚ Plzeň ve společnosti EURO-
VIA Kamenolomy, a.s. – lom Litice, OBÚ Ost-
rava ve společnosti Gypstrend, s.r.o., Kobeřice, 
OBÚ Ostrava ve společnosti Kámen Zbraslav, 
a.s.  –  dobývací  prostor  Mohelnice,  OBÚ  Pl-
zeň  ve  společnosti  LB MINERALS,  s.r.o. VJ 
Plzeňsko, OBÚ Praha ve společnosti CEMEX 
Sand, k.s. a OBÚ Sokolov ve společnosti EU-
ROVIA  Kamenolomy,  a.s.  SIBP  se  rovněž 
zúčastnil  generální  prověrky,  kterou  provedli 
inspektoři Českého báňského úřadu ve společ-
nosti Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
Stran spolupráce se Státním úřadem inspek-

ce práce v průběhu roku 2017 SIBP se Státním 
úřadem inspekce práce a potažmo ani se žád-
ným z Oblastních inspektorátů práce nespolu-

pracoval vzhledem k tomu, že nenastala v ob-
lasti BOZP taková situace, kdy by bylo nutné 
využít příslušná ustanovení Dohody o vzájem-
né spolupráci mezi Odborovým svazem Stav-
ba České republiky a Státním úřadem inspekce 
práce, uzavřené dne 7. 1. 2013.
Během  roku 2017  se SIBP na pozvání od-

borových organizací, případně i odpovědných 
zástupců  zaměstnavatele,  zúčastnil  provedení 
ročních prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 
Sb.  (ZP)  ve  společnostech  LB  MINERALS 
s.r.o., VJ Chodsko, pracoviště Skalná a LB MI-
NERALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Hor-
ní Bříza. Navíc se na pozvání zaměstnavatele 
zúčastnil  mimořádné  kontroly  v  organizaci 
HOCHTIEF CZ a.s., závod Speciální činnosti 
Planá nad Lužnicí.
V průběhu roku 2017 SIBP v oblasti vzdě-

lávání provedl školení funkcionářů našeho OS 
z oblasti BOZP na školení ve Starých Splavech 
(celkem 62 účastníků  z  řad ZO a MO). Kro-
mě toho provedl školení zaměstnanců našeho 
svazu  z  předpisů  BOZP  a  PO.  V  září  2018 
pak  provedl  školení  odborových  funkcionářů 
společnosti  HOCHTIEF  CZ  a.s.  na  výjezd-
ním zasedání v Plané nad Lužnicí, kterého se 
zúčastnilo celkem 34 účastníků. V říjnu 2017 
SIBP provedl seznámení přítomných funkcio-
nářů ZO a MO v rámci regionálních konferen-
cí (celkem 8) s aktuální problematikou BOZP 
a se smrtelnými a závažnými úrazy. V oblasti 
legislativy se SIBP ve 3 případech vyjadřoval 
k připravované nové legislativě, a to k úpravě 
nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se sta-
noví  seznam nemocí  z  povolání  (v návrhu  je 
rozšíření tohoto seznamu o určitá onemocnění 
páteře, s čímž lze samozřejmě souhlasit), dále 
k novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení 
některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, a k návr-
hu změny vyhlášky č. 429/2009 Sb., o stano-
vení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním 
odpadem  včetně  hodnocení  jeho  vlastností 
a  některých  dalších  podrobností  k  provedení 
zákona o nakládání s těžebním odpadem. 
SIBP se při své činnosti snaží pracovat rov-

noměrně na celém území České republiky.
Zdeněk Švehla - SIBP

V průběhu roku 2017 svazový inspektor bezpečnosti práce (SIBP) splnil všechny 
své povinnosti dle plánu práce a  mimořádných úkolů. V  oblasti kontrolní 
činnosti provedl SIBP v  roce 2017 celkem 35 svých naplánovaných kontrol 
v  zaměstnavatelských organizacích. Na  pozvání zástupců ZO a  vedení firem 
se zúčastnil 2 kontrol v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce (ZP). Rovněž byl přizván - v souvislosti s Dohodou o vzájemné spolupráci 
mezi OS Stavba ČR a Českým báňským úřadem - k účasti na 8 komplexních 
prověrkách jednotlivých Obvodních báňských úřadů a  na  jedné generální 
prověrce Českého báňského úřadu, a těchto prověrek se aktivně zúčastnil.

Nebezpečné  látky  jsou 
z  hlediska  BOZP  stále 
velkým  problémem  do-
týkajícím  se  milionů  pra-
covníků  v  celé  Evropě. 
Rozsah  expozice  těmto 
látkám a související  rizika 
jsou často podceňovány či 
ignorovány.  Nadcházející 
kampaň  Evropské  agentu-
ry pro BOZP (EU-OSHA) 
s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné 
látky  pod  kontrolou“    se  zaměří  na  obecně 
rozšířené  mylné  představy,  bude  zvyšovat 
povědomí  o  rizicích  a  šířit  správnou  praxi 
a zdroje pro efektivní řízení nebezpečných lá-
tek na pracovišti. Kampaň bude zahájena dne 
24. 4. 2018. Zapojí se do ní stovky partnerů, 
mimo  jiné  tripartitní  síť  agentury  tvořená 
zástupci  vlád,  zaměstnanců  a  zaměstnavate-
lů.  Jedním ze souvisejících záměrů agentury 
EU-OSHA  je  identifikace a poskytování dů-
věryhodných  vysoce  kvalitních  údajů  o  no-
vých  a  vznikajících  rizicích  pro  bezpečnost 
a  ochranu  zdraví  při  práci,  které  odpovídají 

EVROPSKÁ KAMPAŇ „ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ“ 2018–2019 
potřebám  tvůrců  politik 
a  výzkumníků  a  umožňují 
jim  činit  včasná  a  účinná 
opatření. Evropské observa-
torium rizik za tímto účelem 
shromažďuje a zkoumá data 
a využívá při tom konzultace 
s  výzkumníky  a  odborníky, 
trendy a související faktory, 
které  ovlivňují  pracoviště 
a  BOZP.  Vydává  diskusní 

dokumenty, zprávy, shrnutí a vizualizace za-
měřené  na  tvůrce  politik,  sociální  partnery, 
výzkumníky a zprostředkovatele na pracoviš-
ti na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU, a po-
skytuje jim tak informace a nástroje potřebné 
k  účinnému  řešení  identifikovaných  nových 
a vznikajících výzev. Hlavním cílem je zvyšo-
vat povědomí o tom, jak mohou různé změny 
- technologické, společenské, politické a hos-
podářské  -  ovlivňovat  bezpečnost  a  ochranu 
evropských  pracovníků,  a  také  podporovat 
včasnou prevenci budoucích výzev v oblasti 
BOZP s cílem zajistit zdravá a bezpečná pra-
coviště budoucnosti.  (red)
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PRÁCE PŘESČAS A JEJÍ SPECIFIKA

Podle § 93 ZP je možné práci přesčas ko-
nat jen výjimečně a  zaměstnavatel  ji může 
zaměstnanci nařídit jen z vážných provozních 
důvodů  i  na  dobu  nepřetržitého  odpočinku 
mezi  dvěma  směnami,  popřípadě  za  podmí-
nek uvedených v § 91 odst. 2 až 4 ZP i na dny 
pracovního klidu.  Práce přesčas je práce ko-
naná zaměstnancem na příkaz zaměstnavatele 
nebo s jeho souhlasem nad stanovenou týden-
ní  pracovní  dobu  vyplývající  z  předem  sta-
noveného rozvržení pracovní doby a konaná 
mimo rámec rozvrhu pracovních směn (§ 78 
odst. 1 písm.  i/ ZP). U zaměstnanců s kratší 
pracovní  dobou  je  prací  přesčas  práce  pře-
sahující  stanovenou  týdenní  pracovní  dobu 
a těmto zaměstnancům nelze práci přesčas na-
řídit. Například má-li zaměstnanec sjednanou 
kratší pracovní dobu 30 hodin  týdně a u za-
městnavatele  je  stanovená pracovní doba 40 
hodin týdně, je prací přesčas v daném případě 
až práce nad 40 hodin týdně.
Nařízená  práce  přesčas  nesmí  u  zaměst-

nance činit v průměru více než 8 hodin týdně 
a  150  hodin  v  kalendářním  roce.  Nad  tento 
stanovený  limit  150  hodin  lze  práci  přesčas 
pouze  dohodnout,  i  tak  je  nepřekročitelný 
limit  8  hodin  přesčasové  práce  týdně.  Tato 
právní  úprava  je  kogentní,  nelze  tudíž  jak-
koliv  dohodnout  vyšší  limit  nařízené  práce 
přesčas Do  ročního  limitu nejvýše přípustné 
práce přesčas se nezapočítává práce přesčas, 
za  kterou  bylo  zaměstnanci  poskytnuto  ná-
hradní  volno.  Celkový  rozsah  přesčasové 
práce nesmí činit v průměru více než 8 hodin 
týdně v období, které může činit nejvýše 26 
týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlou-
va může vymezit  toto období nejvýše na 52 
týdnů  po  sobě  jdoucích.  Maximální  rozsah 
práce  přesčas  za  kalendářní  rok  může  činit 
celkem 416 hodin, po odečtení nařízené práce 
přesčas v rozsahu 150 hodin tak zbývá teore-
ticky 266 hodin přesčasové práce, kterou lze 
se zaměstnancem dohodnout. Toto vše vyplý-
vá z § 93 ZP.
Specifické pravidlo platí pro práci přesčas 

v případě zavedení konta pracovní doby, při-

čemž podle § 86 odst. 4 ZP platí, že jen bu-
de-li to sjednáno v kolektivní smlouvě, může 
být  práce  přesčas  ve  vyrovnávacím  období, 
které  nepřesáhne  nejvíce  52  týdnů  po  sobě 
jdoucích, v rozsahu nejvýše 120 hodin zapo-
čtena  do  pracovní  doby  jen  v  bezprostředně 
následujícím vyrovnávacím období.
Souhlas zaměstnance s výkonem přesčaso-

vé práce může být písemný i ústní, za souhlas 
zaměstnance se považuje i nástup na přesča-
sovou práci a provedení jejího výkonu. Podle 
platné judikatury se prací přesčas rozumí prá-
ce na základě příkazu zaměstnavatele i práce 
s  jeho souhlasem. Z  toho vyplývá,  že  je ne-

přípustné,  aby  si  zaměstnanec  sám  určoval, 
že tzv. bude dělat práci přesčas, a až poté jen 
oznámil zaměstnavateli  tuto skutečnost, aniž 
by o tom vůbec zaměstnavatel předem věděl. 
Současně  však  platí,  že  pokud  zaměstnanec 
vykonává  práci  přesčas  s  vědomím  zaměst-
navatele, což znamená - v praxi - s vědomím 
příslušného  přímého  nadřízeného,  jedná  se 
o práci přesčasovou. Zaměstnavatel tak může 
projevit souhlas s výkonem práce přesčas pí-
semně, ústně i mlčky, kdy zaměstnavatel má 
vědomost  o  tom,  že  aniž  práci  přesčas  fak-
ticky  nařídil,  zaměstnanec  tuto  práci  reálně 
vykonává a tuto skutečnost bere zaměstnava-
tel na vědomí. Je nezbytné v této souvislosti 
zmínit,  že  podle  §  99  ZP  je    zaměstnavatel 
povinen  opatření  týkající  se  pracovní  doby 
a  práce  přesčas  předem  projednat  s  odboro-
vou organizací, což souvisí v širším kontextu 
s oprávněním odborových organizací na úse-
ku opatření zaměstnavatele týkajících se hro-
madné úpravy pracovní doby. 
Podle  §  114  odst.  1,  2  ZP  za  dobu  práce 

přesčas  přísluší  zaměstnanci  dosažená mzda 
a příplatek nejméně ve výši 25 % průměrného 
výdělku, pokud se zaměstnavatel a zaměstna-
nec nedohodli na poskytnutí náhradního volna 
v rozsahu práce konané přesčas místo příplat-
ku.   V kolektivní  smlouvě nebo ve vnitřním 
předpisu  (za  podmínek  §  305  odst.  1  ZP) 
může být sjednán pouze příplatek vyšší. Ne-
poskytne-li  zaměstnavatel  zaměstnanci  ná-
hradní  volno  v  době  3  kalendářních měsíců 
po výkonu práce přesčas nebo v jinak dohod-
nuté době, přísluší zaměstnanci výše uvedený 
příplatek ke mzdě. Z toho vyplývá, že zaměst-
nanci přísluší za práci přesčas vždy dosažená 
mzda, a navíc buď náhradní volno, nebo pří-
platek; jiné řešení zákon nepřipouští. Je třeba 
podotknout,  že  náhradní  volno  si  lze  vybrat 
nejpozději do uplynutí 3. měsíce po výkonu 
práce přesčas, tj. např. za práci přesčas kona-
nou  v  průběhu  září  poskytne  zaměstnavatel 
náhradní  volno  nejpozději  do  konce  prosin-
ce. Mzda za práci přesčas náleží zaměstnanci 
za  příslušný  měsíc,  kdy  tuto  práci  vykonal; 
pokud  se  ale  zaměstnavatel  a  zaměstnanec 
dohodli  na  poskytnutí  náhradního  volna, 
za náhradní volno se mzda neposkytuje.
Podle  §  114  odst.  3  ZP  dosažená  mzda 

a  příplatek  ani  náhradní  volno  podle  odst. 
1, 2 nepřísluší,  je-li mzda sjednána již s při-
hlédnutím k případné práci přesčas tak, že je 
současně sjednán rozsah práce přesčas. Mzdu 
lze  takto  sjednat  nejvýše  v  rozsahu  150  ho-
din práce přesčas, u vedoucích zaměstnanců 
v mezích celkového rozsahu práce přesčas.

 JUDr. Lubomír Dlouhý

JUDr. Lubomír Dlouhý – právník OS
Foto – archiv OS Stavba ČR

Práce přesčas představuje jeden z velmi často používaných pracovněprávních 
institutů v praxi, zejména v odvětví stavebnictví. Za dobu několika posledních 
roků sice nedošlo k novelizaci ustanovení zákoníku práce (ZP) upravujících tuto 
problematiku, přesto dochází často k nedodržování ZP právě v oblasti práce 
přesčas. Zmíníme proto v následujícím textu několik zásadních ustanovení.

DODATEK č. 2 KSVS na roky 2016 – 2019 je podepsán!
Dne 4. dubna 2018 v odpoledních hodinách byl podepsán Dodatek č. 2 ke Kolektiv-

ní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým 
svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy 
na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví na straně druhé. 
Tento dodatek se týká pouze mzdové části, konkrétně pak minimálních mzdových tarifů. 

Po oboustranně otevřeném, ko-
rektním a konstruktivním přístupu 
zástupců  smluvních  partnerů  se 
nakonec podařilo uzavřít přijatel-
ný kompromis, zaručující odpoví-
dající růst mzdových tarifů. 
Pro hodinové tarify byl dohod-

nut  růst v průměru o 7,5 % a pro 
měsíční pak o 6,9 %.
Zároveň  s  podpisem  dodatku 

byla podepsána i žádost o rozšíře-
ní jeho závaznosti. 

Pavel Zítko – vedoucí  
vyjednávacího týmu OS

ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ  
OS STAVBA ČR

Ve  dnech  13. – 15. června 2018  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 Bu-
dějovice, Ústí nad Labem, Hradec Krá-
lové, Brno, Olomouc a Ostrava).  (red)

Představitelé smluvních stran po podpisu  
Dodatku č. 2 Foto – Pavel Zítko



MLADÍ STAVBAŘI ZMĚŘILI SVÉ SILOVÉ SCHOPNOSTI

V závěru března letošního roku proběhl v Brně 
přebor ČR stavebních škol v silovém čtyřboji, 
pořádaný Střední školou polytechnickou 
 Foto – archív pořadatelů přeboru
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A nyní již řeč výsledků:

Soutěž jednotlivců
Poř.  Závodník  Škola    Shyby   Tlaky  Trojskok   Svisy   Body
1.  Shmiliak Vitalii   SŠ stav. a stroj. Teplice  23  30  810   47  231,5
2.  Švec Pavel           SŠ polytech. Jílová Brno  23  38  800  36  225,0
3.  Jelínek Michal     SOŠ ESOZ Chomutov   20   28  880  37  218,5
4.  Voloshynovskyy  Akademie řemesel Praha  17   45  810  32  213,5
5.  Šmerda Karel      SŠ polytech. Jílová Brno  18  26  880  31  200,5

Soutěž družstev stavebních škol
1.  SŠ polytechnická Jílová Brno  602,5 bodů
2.  Akademie řemesel-SŠ technická Praha  574,0 bodů
3.  SŠ stavební a strojní Teplice  564,5 bodů
4.  SŠ SŘ Pražská Brno Bosonohy  539,0 bodů
5.  SŠ  ESOZ Chomutov   518,5 bodů
6.  SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem  476,0 bodů

Nejlepší výkony v disciplínách
Shyby:  Markovič Dennis  SŠ SŘ Brno Bosonohy  24 opakování
  Teplý Lubomír  SŠ SŘ Brno Bosonohy  24 opakování
Tlaky s činkou 75 %:  Voloshynovskyy  Akademie řemesel Praha  45 opakování
Trojskok snožmo:  Jelínek Michal  SOŠ ESOZ Chomutov  880 cm
  Šmerda Karel  SŠ polytech. Jílová Brno  880 cm
Svisy vznesmo:  Shmiliak Vitalii  SŠ stav. a stroj. Teplice  47 opakování
                              
Historické rekordy přeborů ČR stavebních škol
Shyby:  Bohm Pavel    SOU stavební Jihlava  38 opakování
  Deml Petr  SOU stavební Brno  38 opakováni
Tlaky s činkou 75 %:  Deml Petr  SOU stavební Brno  64 opakování
  Hudeček Radek   SOU stavební Otrokovice  64 opakováni
Trojskok snožmo:  Křivánek Josef  SOU stavební Brno  950 cm
   Vondra Zdeněk   soukromé SOU stav. Černá za Bory  950 cm
Svisy vznesmo:   Hien  Akademie řemesel-SŠ technická Praha  52 opakování

Ve  čtvrtek a  v  pátek 22. a  23. března 2018 pořádala Střední škola 
polytechnická, Jílová, Brno ve své útulné tělocvičně z pověření sportovní 
komise OS Stavba ČR tradiční a mezi zdatnými mladíky oblíbený přebor 
České republiky stavebních škol v silovém čtyřboji, jehož zrod je spojen 
právě s pořádající brněnskou stavební školou.

Do bašty silových disciplín pod Špilberkem se sjely stavební školy z celé ČR, aby 
jejich žáci poměřili své natrénované silové schopnosti v disciplínách daných pravidly 
– ve shybu na doskočné hrazdě, v tlaku s činkou 75 % hmotnosti závodníka, v trojsko-
ku snožmo a ve svisu vznesmo na doskočné hrazdě. Většina týmů měla ve svém středu 
minimálně jednoho nebo dva vynikající specialisty ve výše uvedených disciplínách, 
kteří předváděli mimořádné výkony, jež dodaly soutěži tu správnou sportovní kvalitu. 
Jako autor soutěže si troufám říct, že kvalita jednotlivců se každým rokem zvyšuje, což 
bývá znakem oblíbenosti  této soutěže mezi mladými siláky. Cenným a zkrášlujícím 
bonusem přeborů ČR mladých  stavbařů nejen v  silových disciplínách  je především 
soudržnost a přátelské vztahy nejen mezi vedoucími družstev, ale i mezi samotnými 
mladičkými aktéry týmů z různých částí ČR. K tomu jistě přispěla i příjemná atmosféra 
soutěže a zdravá výkonová motivace jednotlivců, kteří s nasazením bojovali o nejlepší 
možné umístění svých družstev. Ke správnému emocionálnímu výrazu soutěže přispě-
la i skutečnost, že od začátku nebylo díky vyrovnanosti závodníků jasné, která druž-
stva budou patřit mezi favority a komu bude přisouzena role outsidera. Záleželo totiž 
na každém výkonu každého chlapce v každé disciplíně, závodníci si  to plně uvědo-
movali a vzájemně se respektovali, povzbuzovali se a přáli si dosažení těch nejlepších 

dílčích  výkonů.  Taková 
zjištění  vždy  u  všech 
účastníků vyvolávají pří-
jemné dojmy z nastolené 
důvěryhodné  atmosfé-
ry  ve  smyslu  fair  play 
a  z  tichého  a  nevyslo-
veného  přání  obětavých 
organizátorů,  aby  hosty 
soutěž  zaujala  a  oni  si 
domů  odváželi  pozitivní 
dojmy  a měli  tak důvod 
se  i  na  další  ročník  této 
oblíbené soutěže těšit.

Velkou  radostí  pro  pořadatele  byla  účast 
zástupců  Odborového  svazu  Stavba  ČR 
Ing. Pavla Zítka a Zdeňka Čiháka,  kteří 
všechny sportovní přebory České republiky 
stavebních škol podporují nejen ekonomic-
ky, ale i psychologicky, za což jim patří vel-
ké poděkování a úcta. Jako věrného pamět-
níka přeborů ČR stavebních škol mě potěšila 
slova místopředsedy svazu Ing. Zítka, který 
při slavnostním vyhlášení výsledků s předá-
váním krásných pohárů pro soutěž družstev, 
darovaných právě odborovým svazem, sdě-
lil  všem  účastníkům  radostnou  zprávu,  že 
tato  společensky  uznávaná  instituce  počítá 
i nadále s podporou sportovních aktivit mla-
dých  stavbařů v pořádaných přeborech ČR 
stavebních škol, což je pro ně skvělá zpráva. 
Mohou se tak těšit, že jejich oblíbené spor-
tovní  setkávání  s  konkurencí,  navazování 
sportovních  přátelství,  vzájemná  výměna 
informací  o  přípravě,  stravování  a  relaxa-
ci může, v zájmu  jejich další  seberealizace 
a sebeaktualizace hrou a sportem - a přitom 
i s jejich natěšeností na ně - pokračovat dál.  
Milé bylo  i nečekané ocenění pamětní pla-
ketou dvou bývalých dlouholetých aktivistů 
přeborů  České  republiky  stavebních  škol 
Vladimíra Samka a Miroslava Holomka 
z  rukou  Ing.  Zítka  a  Z.  Čiháka,  které  oba 
oceněné dojalo, a mladí sportovci jim v tě-
locvičně vyjádřili svůj obdiv vřelým potles-
kem.

Mgr. Miroslav Holomek


