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Nadpis toho-
to úvodníku je 
i ústředním heslem 
VIII. sjezdu Odbo-
rového svazu Stav-
ba České republi-
ky, který se koná 
ve  dnech 1. a  2. 
února 2019 v  Pra-
ze. U  této příleži-
tosti jsme požádali 
úřadujícího před-
sedu svazu Milana 
Vomelu o  stručné 
zhodnocení uply-
nulého volebního 
období.

Vážené kolegyně a kolegové, na našem  
únorovém VIII. sjezdu zhodnotíme uplynulé vo-
lební období a zároveň vytýčíme úkoly pro příští 
roky. 

Minulý rok proběhl ve znamení přípravy sjez-
du, která vyvrcholila zvolením delegátů, nových 
orgánů - Sněmu a Revizní komise - a kandidá-
tů na předsedu a místopředsedu na regionálních 
konferencích, stejně tak, jako schválením všech 
dokumentů potřebných pro jednání sjezdu Sně-
mem OS Stavba ČR v prosinci loňského roku. 

V právě hodnoceném období jsme zažívali 
končící hlubokou krizi ve stavebnictví se všemi 
jejími negativními dopady a postupné, byť dost 
pomalé, oživování našeho odvětví. Nedělo se 
to však ve zrovna jednoduché politické situaci. 
Probíhaly různé spory v koaliční vládě Bohusla-
va Sobotky, a to jistě k rychlejšímu nastartová-
ní stavebnictví nepřispělo. Také jsme se museli 
vyrovnat se situací, kdy z funkce odstoupil náš 
dlouholetý předseda Stanislav Antoniv (sou-
časný čestný předseda OS) a došlo k dalšímu 
snížení počtu zaměstnanců. Mohu zodpovědně 
prohlásit, že se nám zvýšeným úsilím zbylých 
zaměstnanců dařilo a daří činnost svazu a úkoly 
plynoucí z plánu práce zajišťovat v plném 
rozsahu. Chtěl bych proto při této příležitosti 
všem zaměstnancům poděkovat za jejich práci 
pro svaz – máme všechny předpoklady i nadále 
rozvíjet svoji činnost. 

Loňský rok byl pro odbory a nás všechny dů-
ležitý také proto, že vznikla nová koaliční vláda, 
proběhly volby prezidenta České republiky a ko-
munální volby. Tyto změny se pozitivně projevily 
i v našem odvětví. Společně s Českomoravskou 
konfederací odborových svazů a naším sociálním 
partnerem - Svazem podnikatelů ve stavebnic-
tví - jsme se aktivně zapojili do jednání s novou 
politickou reprezentací, abychom pomohli do-
jednat co nejlepší podmínky pro odvětví a tedy 
i pro naše členy. Stavebnictví se v minulém roce 
dařilo, rostl objem veřejných zakázek, průběžně 
se pracuje na zlepšení legislativy, rostly mzdy, 
dařilo se i v sociálním dialogu jak na odvětvové 
úrovni, tak ve firmách. O této činnosti informuje-

ŽIVOT – PRÁCE – SPRAVEDLNOST

Po slavnostním zahájení sjezdu a přivítá-
ní přítomných předsedou svazu bude násle-
dovat vystoupení některých čestných hostů. 
Těmi jsou ministryně průmyslu a obchodu 
Ing. Marta Nováková, ze zahraničí pak ge-
nerální tajemník EFBWW Sam Hägglund, 
předsedkyně IOZ (Slovensko) JUDr. Marta 
Brodzianska, předseda ZZ Budowlani (Pol-
sko) Zbigniev Janowski, místopředseda IG 
BAU (SRN) Dietmar Schäfers a předseda 
GBH (Rakousko) Josef Muchitsch.

Sociální partnery budou zastupovat pre-
zident SPS Ing.  Jiří  Nouza, předseda ČBÚ 
Ing. Martin Štemberka, generální inspektor 
SÚIP Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální ře-
ditel OZP Ing.  Radovan  Kouřil a předseda 
SON Ing. Milan Taraba. Zastoupena bude 
i ČMKOS – předsedou Josefem  Středulou, 
a MSDU OS – předsedou Ing. Jiřím  Mar-
kem. Pozvání přijali také předsedové odboro-
vých svazů – Jaroslav Souček (OS KOVO), 
JUDr.  Zdeněk  Černý,  MBA (OS ECHO), 
Bc. Jan Sábel (OS PHGN), Karel Sladkov-
ský (OS UNIOS), JUDr. Jaroslava Nestěrová 
(OS DLV) a Zdeněk Heller (OS TOK). 

Pracovní část sjezdu bude - po obědě - zahá-
jena ve 14 hodin schválením programu sjezdu, 
jednacího řádu, volbou skrutátorů, pracovní-
ho předsednictva a pracovních komisí sjezdu. 
Po zprávě mandátové komise o účasti delegátů 
vystoupí předseda svazu Ing. Milan Vomela 
ke Zprávě o činnosti OS Stavba ČR od VII. 
sjezdu OS. Po přestávce budou následovat 
zpráva o hospodaření svazu a zpráva Revizní 
komise OS, projednány a schváleny budou Sta-
novy OS, stejně jako (po další přestávce) Pro-
gram OS na další období. Po zprávě volební 
komise proběhne volba předsedy a místopřed-
sedy svazu a budou vyhlášeny její výsledky. 
Po večeři se uskuteční ustavující zasedání or-
gánů svazu a na závěr prvního dne sjezdového 
jednání je připraven společenský večer.

Druhý den jednání sjezdu bude v 9 hodin 
zahájen zprávou z ustavujících zasedání Sně-
mu OS a Revizní komise svazu, po občerstvo-
vací přestávce budou projednány a schváleny 
rezoluce sjezdu a jeho usnesení. Závěr sjezdu 
pak provede nově zvolený předseda svazu 
a po společném obědě se účastníci sjezdu roze-
jdou. RV

VIII. SJEZD OS STAVBA ČR VE ZKRATCE 

me naše členy a i širokou stavbařskou veřejnost 
na svazovém webu a intranetu, ve Stavebníku 
a Stavebníku – Aktualitách.

Začátkem roku 2018 se nám podařilo dojed-
nat slušný nárůst minimálních mzdových tari-
fů, v současné době začínáme vyjednávat celou 
novou Kolektivní smlouvu vyššího stupně, která 
by opět měla platit několik let. Přestože staveb-
nictví roste, vyjednávání určitě nebude jednodu-
ché, a pokud to bude potřeba, budeme žádat naši 
členskou základnu o maximální podporu našemu 
vyjednávacímu týmu. Z analýzy podnikových 
kolektivních smluv vyplývá, že se mzdové a pra-
covní podmínky ve firmách, kde působíme, trva-
le zlepšují, proto chceme v tomto úsilí i nadále 
pokračovat. Naším úkolem do budoucna bude 
rovněž prohloube-
ní vzdělávání našich 
funkcionářů a členů, 
protože jenom tak mo-
hou být důstojnými 
partnery jejich zaměst-
navatelů. Důležitá je 
pro nás i problematika 
zaměstnávání cizin-
ců a agenturního za-
městnávání v našem 
odvětví, aby to nebylo 
v neprospěch kmeno-
vých zaměstnanců. Ne-
dostatek technických 

pracovníků ve stavebnictví je sice přetrvávajícím 
problémem, dosud však z našich základních orga-
nizací nemáme hlášeny zásadní problémy v této 
oblasti. Je to dáno zejména charakterem staveb-
ních prací, kde se agenturní zaměstnávání příliš 
neosvědčilo - agentury spíše zprostředkovávají 
vyhledávání technicky vzdělaných cizinců, kteří 
se pak stávají kmenovými zaměstnanci firem.

Protože jsme pořád ještě na začátku roku, chtěl 
bych i tímto prostřednictvím poděkovat všem 
funkcionářům a členům našeho odborového sva-
zu a rovněž všem zaměstnancům za všechno, čím 
k pozitivní činnosti svazu přispěli, a jim i jejich 
rodinám upřímně popřát všechno nejlepší v roce 
2019, především zdraví a štěstí.
  Ing. Milan Vomela - předseda OS

1. – 2. února 2019 – hotel Olšanka – Praha 

Hotel Olšanka v Praze hostí VIII. Sjezd OS Stavba ČR
Foto – webové stránky hotelu

Ing. Milan Vomela – 
předseda OS Stavba ČR

Foto – archiv OS



Naposledy se ve  středu 12. prosince 
2018 sešli v  pražském Domě odboro-
vých svazů současní členové Sněmu OS 
Stavba ČR - svazovým únorovým VIII. 
sjezdem skončí i  jejich volební období. 
Na programu VIII. jednání proto byly, kro-
mě obvyklých bodů, zejména materiály 
týkající se právě zajištění sjezdu, ale sa-
mozřejmě nejen ty.

Po přivítání přítomných předsedou svazu Mi-
lanem Vomelou, schválení programu sněmu 
a ustavení jeho komisí se za řízení jednání Pe-
trem Janouškem ujal slova opět předseda a krát-

ce okomentoval a doplnil 
písemné podkladové mate-
riály. Šlo zejména o zprávu 
o činnosti svazového před-
sednictva za období uplynu-
lé od letošního květnového 
sněmu a o aktuální informa-
ce z činnosti svazu. Následně 
místopředseda Pavel  Zítko 
informoval o současné situ-
aci v projektu bipartitního 
dialogu stran přípravy odvět-
ví na změny důchodového 
systému, přípravě dalších 
projektů podobného zaměře-
ní a vývoji stavu naší členské 
základny. Po zprávě mandá-
tové komise, která konstato-
vala usnášeníschopnost sně-
mu, předseda svazu krátce 
zhodnotil průběžnou zprávu 
o plnění Programu OS, usne-
sení a rezolucí VII. sjezdu 
– tyto materiály již byly po-

drobně projednány na všech podzimních Regionál-
ních konferencích. Čestný předseda OS Stanislav  
Antoniv v diskusi ocenil kampaň ČMKOS 
„Konec levné práce“, upozornil také na určitý 
„poklid“ našich členů a základních organizací 
ve srovnání s některými dalšími odborovými 
svazy, a doporučil, aby se při vyjednávání nové 
kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) ne-
zapomnělo na „vrácení“ toho, co bylo dohodou 
obou smluvních stran vypuštěno v souvislosti 
s minulou ekonomickou krizí. Vyjádřil také pře-
svědčení, že při jednání o nové KSVS je potřeba 
snažit se maximálně využít současné politické 
konstelace a chybějící pracovní síly. Na jeho vy-

stoupení navázal komentář předsedy svazové Ko-
mise kolektivního vyjednávání Petra Janouška, 
který stručně představil návrh nové KSVS a naše 
stěžejní požadavky (zkrácení pracovní doby bez 
újmy na mzdě, navýšení finančních náhrad u pra-
covních úrazů, uzavření KSVS na období 5 let, 
mzdové tarify, delší dovolená). Své vystoupení 
doplnil také čerstvými zkušenostmi z odborář-
ské práce našich rakouských kolegů. V diskusi 
zmínil zkušenosti z kolektivního vyjednávání 
předseda ZO OS Skanska Milan Fišer. Předseda 
svazu poté představil jménem sjezdové komise 
všechny materiály týkající se připravovaného 
VIII. sjezdu OS, tj. organizačním zabezpečením 
počínaje, přes seznamy delegátů a hostů, návr-
hy jednacího řádu sjezdu, Programu OS do IX. 
sjezdu, Stanov OS, rezolucí a usnesení, až po ná-
vrh kandidátky jak na nejvyšší svazové funkce, 
tak na členy Předsednictva OS. Součástí zprávy 
sjezdové komise je i seznam nově zvolených čle-
nů Sněmu OS a Revizní komise OS. Plánu prá-
ce svazu na příští rok včetně upřesnění termínů 
se ujal Pavel Zítko, následovala zpráva Revizní 
komise OS, přednesená jejím předsedou Pavlem 
Němejcem. Schválen byl návrh svazového roz-
počtu na rok 2019, diskuse se týkala další čin-
nosti Majetkosprávní a delimitační unie odboro-
vých svazů (MSDU OS) a jejího významu pro 
náš svaz. Nedílnou součástí jednání sněmu byla 
i valná hromada Podpůrného fondu OS, kterou 
řídil jeho předseda Lubomír Dlouhý.

A pak již přišel na řadu závěr jednání sněmu – 
schválení usnesení s tím, že pro vnitřní potřebu 
svazu bude zveřejněno na Intranetu OS ve Zpra-
vodaji, poděkování funkcionářům a zaměstnan-
cům svazu za vykonanou práci a přání, aby i pří-
ští rok byl pro náš svaz úspěšný. RV
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ZÁVĚREČNÝ SNĚM KONČÍCÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ

17. ledna se ke  svému poslednímu 
předsjezdovému jednání sešlo před-
sednictvo našeho svazu – a  atmosféra 
tohoto jednání byla proto přece jenom 
o poznání jiná, než obvykle. Úvodní slo-
vo měl předseda svazu Ing. Milan Vome-
la – především poděkoval všem členům 
předsednictva za práci v právě končícím 
volebním období, zdůvodnil svoji „nekan-
didaturu“ do období příštího, ale zároveň 
přislíbil další spolupráci vždy, když to 
bude potřeba.

Po obligátní kontrole zápisu a usnesení z mi-
nulého jednání následovaly – rovněž obvyklé 
– aktuální informace předsedy a místopředsedy 
OS. Čili stručný výčet účasti na akcích a jedná-
ních, zmínka o připravovaných akcích, zdůraz-
nění významu jarních voleb do Evropského par-
lamentu, výsledky projektu v rámci bipartitního 
dialogu a výhled dalších aktivit v tomto směru. 
V neposlední řadě zazněla také informace o změ-
ně ve vedení našeho sociálního partnera – Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Dosavadní-
ho dlouholetého prezidenta SPS Ing. Václava 
Matyáše, který na tuto funkci už nekandidoval, 
nahradil Ing. Jiří Nouza, se kterým již vedou-
cí představitelé našeho svazu navázali potřebné 
kontakty.

Dalším bodem programu byla zpráva Ko- 
mise kolektivního vyjednávání, její předseda 
Petr Janoušek stručně okomentoval zejména 
nové složení našeho vyjednávacího týmu a také 
první, byť zatím neoficiální, reakce SPS na  

náš návrh nové kolektivní smlouvy vyššího  
stupně.

Projednáno bylo organizační a obsahové za-
bezpečení květnového I. Sněmu OS Stavba ČR, 
které představil místopředseda Ing. Pavel Zítko, 
stejně jako zahraniční blok, týkající se mj. III. 
sjezdu sesterského IOZ (viz samostatný článek) 
a naší účasti na semináři EFBWW a FIEC k pra-
covněprávním vztahům v únoru letošního roku 
ve Varšavě.

Finanční a majetkový blok obsahoval sezná-
mení se stavem nemovitého majetku svazu, s fi-
nančními záležitostmi a investicemi, dále bylo 
vyhodnoceno plnění Plánu výchovy a vzdělávání 
za loňský rok a schválen tentýž plán na rok le-
tošní. Projednány a vzaty na vědomí byly zprávy 
komisí, tj. kolektivního vyjednávání, sportov-

ní, seniorů a středních škol, a bylo rozhodnuto 
o sloučení sportovní a školské komise, protože 
jejich činnost i personální obsazení se ve značné 
míře prolínají.

V „různém“ byla projednána nominace zástup-
ců svazu jak v orgánech Oborové zdravotní po-
jišťovny (OZP), tak jako členů Sněmu ČMKOS. 
Schválena byla technická změna svazových 
Zásad hospodaření a finanční dar funkcionářům 
svazu u příležitosti jejich životních výročí. Ten 
jim také předseda s místopředsedou vzápětí pře-
dali a poděkovali jim za dlouholetou aktivní práci 
ve prospěch svazu.

Jednání ukončil předseda OS s přáním, aby 
VIII. sjezd, na kterém se za dva týdny všichni 
opět sejdeme, proběhl důstojně a vytýčil úkoly 
svazu pro další období. RV  

POSLEDNÍ PŘEDSJEZDOVÉ PŘEDSEDNICTVO

Předsednictvo OS se konalo v polovině ledna v Praze Foto – Pavel Zítko

Poslední Sněm OS v tomto volebním období se konal v prosinci 
loňského roku v Praze Foto – Zdeněk Švehla



Projekt „Společným postupem sociálních part-
nerů k přípravě odvětví na změny důchodového 
systému“, probíhající od začátku roku 2016 a za-
střešený Konfederací zaměstnavatelských a pod-
nikatelských svazů ČR (KZPS) a Českomorav-
skou konfederací odborových svazů (ČMKOS), 
dospěl ke svému závěru. V jeho rámci se 15. led-
na letošního roku v Praze uskutečnila konference 
k závěrečným výstupům II. etapy projektu, a to 
prostřednictvím bipartitní platformy (jedné z cel-
kem devíti) Stavebnictví I., jejímiž sociálními 
partnery jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
(SPS) a Odborový svaz Stavba ČR (OS Stavba).

Hlavním úkolem celého projektu bylo 
ve všech odvětvích vytvořit a realizovat aktivity 
odrážející potřeby plynoucí z prodlužování délky 
aktivního pracovního života, udržení těchto za-
městnanců na pracovním 
trhu a zvládnutí pracovní 
činnosti ve vyšším věku, 
a to bez ohledu na finální 
parametry důchodového 
systému či složení vlády. 
Tedy zejména zmírnit 
negativní dopady pro-
dlužování věku odcho-
du do důchodu včasnou 
přípravou budoucích 
generací na aktivní pra-
covní život ve vyšším 
věku. Konference proto 
vyhodnotila – po konání 
řady kulatých stolů k této 
problematice – výsledky 
u některých stavbařských 
profesí (stavební zámeč-
ník a klempíř, staveb-
ní montážník, podlahář 
a obkladač, tesař a sta-
vební truhlář, zedník). 

Po úvodním slově ma-
nažerky projektu Jany 
Chobotské se slova ujali 
představitelé obou soci-
álních partnerů – prezi-
dent SPS Ing. Jiří Nouza a předseda OS Stavba 
Ing. Milan Vomela. Shodně ocenili důležitost 
a potřebnost takových projektů, ale zároveň kon-
statovali, že jejich výsledky musí uchopit přede-
vším politická reprezentace a přijímat náležitá 
opatření.

Současnou situaci ve stavebnictví a prognózu 
potřeby pracovních sil v tomto odvětví před-
stavil technický ředitel SPS Ing.  Pavel  Ševčík 
a zdůraznil nejen aktivity SPS v této oblasti, 
ale zároveň i rizika stavebnictví a řadu návrhů 
na nezbytná opatření ze strany státu. Z jeho pre-
zentace mimo jiné vyplynulo, že průměrný věk 
pracovníků v celé české ekonomice je 42,4 let, 
zatímco ve stavebnictví je to 44,1 let -  a toto čís-
lo přitom roste rychleji. Alarmující bylo rovněž 
konstatování, že v roce 2018 bylo ve stavebnic-
tví zaměstnáno cca 368 tisíc lidí, do roku 2020 
se předpokládá přirozený odchod mimo odvětví 
(důchod, zdravotní důvody, přechod na jiný druh 
práce) cca 18 tisíc pracovníků, ale potřeba sta-
vebnictví se už bude pohybovat kolem 403 tisíc 
pracovníků.

Informaci o klíčových aktivitách projektu, 
měření vybraných pozic a posouzení naměře-
ných dat, včetně rozhovorů se zainteresovanými 
zaměstnanci a zaměstnavateli, podali Mgr. et 
MgA.  Martin Sedláček a Mgr.  Eva  Čekalo-
vá. Z jejich prezentace vyplynulo, že na jedné 
straně je nepochybná značná fyzická náročnost 
již zmíněných profesí a negativní postoj rodičů 
a prarodičů k tomu, že by jejich potomci měli 
pracovat v některé z nich, na druhé straně pak 
akutní potřeba zaměřit se na to, co by mohlo při-
spět ke změně náhledu – motivací zaměstnanců 
a smysluplnými benefity počínaje, přes prohlu-
bování odbornosti a cílený nábor, až po podstatné 

úpravy současného vzdělávacího systému.
Místopředseda OS Stavba Ing.  Pavel  Zítko 

představil závěrečné výstupy z kulatých stolů – 
těch bylo v tomto projektu celkem 35 s účastí 
více jak stovky specialistů a cca 70 zástupců do-
tčených cílových skupin. Zdůraznil projednávaná 
témata (např. zdravotní rizika, prestiž povolání, 
stres na pracovišti, oblast bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci), další diskutované problémy 
(zvýšené riziko pracovních úrazů, vnucené nefy-
ziologické pracovní polohy, snížení fyzické vý-
konnosti člověka ve vyšším věku, častější obecná 
nemocnost), a návrhy opatření. Ty zahrnují mj. 
změny v organizaci práce, využití odborně zdat-
ných pracovníků pro funkce mistrů na stavbách 
i v odborném výcviku, rekonstrukci vzdělávací-
ho systému s ohledem na chybějící profese, zlep-

šení komunikace mezi zaměstnavateli a zaměst-
nanci a v neposlední řadě i potřebnou regeneraci 
pracovní síly, např. formou rehabilitačních a re-
kondičních programů apod. Zajímavá prezentace 
také obsahovala porovnání mezd těchto skupin 
s platy ve veřejné sféře – mnohdy ve značný ne-
prospěch stavbařských profesí. Nechyběly ani 
závěry přijaté z kulatých stolů, od doplňkového 
penzijního spoření přes lepší propagaci těchto 
řemesel až po podporu celoživotního vzdělávání 
a urychlení změn vzdělávacího systému.

Ing. Martina Zrcková z úseku personálního 
ředitele Metrostavu pak představila firmu a vě-
kové složení jejích zaměstnanců  - senioři nad 
65 let tvoří 2,1 %, někdy i při pracích v turnu-
sech a v podzemí. Zmínila také podstatně vyšší, 
téměř dvojnásobnou nemocnost starších zaměst-
nanců, a konstatovala, že se tak vlastně ze státu 
na zaměstnavatele víceméně přenáší odpověd-
nost za rizikové skupiny zaměstnanců vyššího 
věku. Zdůraznila potřebnost dřívějšího odchodu 
do důchodu u vybraných profesí bez finančních 
ztrát, zaměstnaneckého pojištění a cílených be-
nefitů, ale zároveň upozornila na možnost kolize 
s antidiskriminační legislativou.

Hodnocení kulatých stolů doplnil za zaměst-
navatelskou stranu Ing. Bohuslav Štancl, MBA 
(SPS), který se pozastavil zejména nad tím, že 
současný stav zabezpečení zdrojů pro další léta 
nevyhovuje – čerpání důchodů je nastaveno, aniž 
by byly zavedeny kategorie dřívějších odchodů, 
a není vyřešena ani otázka potřebných zdrojů. 
Tento problém přitom zatím nebyl ze strany stát-
ní správy nastolen. Politicko-společensky nej-
vhodnější doba k zásadní (a hlavně trvalé) refor-
mě důchodů přitom už byla promeškána. Otevírá STAVEBNÍK - 3IH
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se tak příležitost pro aktivní úlohu odborů, ovšem 
s vědomím, že odvodové a daňové tituly pro pod-
nikatelskou sféru nelze dále zvyšovat. Řešení je 
nutno hledat nikoliv ve výdajové, ale pouze v pří-
jmové části důchodového účtu.

Problematiku zaměstnávání starších zaměst-
nanců ve stavebnictví z pohledu zaměstnavatelů 
představil i JUDr. Pavel Novák (SPS). Zdůraz-
nil lidské hledisko a vztah k dlouholetým zaměst-
nancům v oboru, možnosti rekvalifikace přímo 
ve firmách se spoluúčastí státu, upozornil ale také 
na zásadní rozdíl mezi pozicí velkých, středních 
a malých firem a na rozdílnost názorů na penzijní 
reformu s příchodem každé nové vlády. Převažu-
jící úloha státu přitom musí být především ve sfé-
ře legislativní a finanční.

Souvislosti práce 
starších zaměstnan-
ců s dodržováním er-
gonomických zásad 
a požadavků objasnil 
Radoslav Vlasák (OS 
Stavba). Upozornil 
zejména na fyziolo-
gické a psychologické 
výkonnostní kapacity 
a limity člověka v zá-
vislosti na jeho věku, 
na přínos ergonomie 
ve smyslu bezpečnos-
ti a zdraví pracovníků 
ve vazbě na společen-
ské a ekonomické cíle. 
Pro cca 10 % lidí jsou 
dnes zapotřebí spe-
ciální a individuální 
ergonomická řešení, 
tedy i včetně pracovišť 
– a toto číslo se přitom 
postupně zvyšuje. Ob-
jasnil negativní důsled-
ky nepřiměřené a zá-
roveň neergonomické 
pracovní zátěže, které 

se zvýšenou měrou projevují právě u starších 
pracovníků – ergonomie ve své podstatě zname-
ná přizpůsobení pracoviště člověku, nikoliv člo-
věka pracovišti (a platí to samozřejmě i obecně). 
Dále nastínil jednotlivé fyzické, pracovní a men-
tální stresory a jejich vlivy, vazbu na agenturní 
zaměstnávání a poskytování pracovnělékařských 
služeb a potřebu ergonomické analýzy pracovišť, 
zejména u starších a zdravotně znevýhodněných 
pracovníků. Konstatoval ale také, že u nás citelně 
chybí kvalifikovaní a akreditovaní ergonomové, 
zejména pro vysoké nároky na jejich výuku a její 
interdisciplinární charakter. 

Dobrou praxi důchodových systémů v zahrani-
čí představil Ing. Jiří Skála (SPS), a to zejména 
v Německu, Polsku, na Slovensku, v Rakousku, 
Holandsku a Litvě. Evropská federace stavebních 
podnikatelských svazů (FIEC) i Evropská fede-
race pracovníků ve stavebnictví a dřevoprůmyslu 
(EFBWW) pokládají za nejdůležitější vytvořit 
2-3 pilířový důchodový systém (státní fondy, 
paritní fondy, pojišťovny), zajistit doškolování 
a změny kvalifikace a převody na fyzicky méně 
namáhavou práci. Obě federace však shodně zdů-
razňují, že členské státy a jejich sociální partneři 
musí mít možnost samostatné volby důchodo-
vých systémů ve vazbě na prodlužující se prů-
měrný věk.

Konference uzavřela potřebný projekt, zůstá-
vá však otázkou, nakolik se zveřejněnými závěry 
budou zabývat odpovědní činitelé na všech úrov-
ních – státní, zaměstnavatelské i zaměstnanecké.

 RV

Závěrečná konference projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví 
na změny důchodového systému“ proběhla v budově nadace ABF na Václavském náměstí

Foto – Stanislav Augustin
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SLOVENŠTÍ KOLEGOVÉ  
ROKOVALI

Ve dnech 13. 
a 14. prosince 
loňského roku 
proběhl v hote-
lu SOREA TIT-
RIS v Tatranské 
Lomnici III. sjezd sesterského Integrovaného 
odborového zväzu (IOZ), kterého se zúčastnili 
i předseda našeho svazu Ing. Milan Vomela 
a místopředseda Ing. Pavel Zítko. Zastoupeni 
byli také představitelé Konfederácie odboro-
vých zväzov SR, zástupci sociálních partnerů 
a státních orgánů, polského Budowlani, z na-
šich končin pak OS TOK a DOSIA. 

Sjezd prodiskutoval a schválil zprávu o čin-
nosti za uplynulé období, změny Stanov IOZ 
a program svazu na volební období 2019 – 
2023. Předsedkyní IOZ byla opět zvolena 
JUDr. Marta Brodzianska, zvolena byla rov-
něž Revizní komise IOZ a potvrzeno předsed-
nictvo svazu. Zasloužilým členům bylo uděle-
no a předáno Čestné uznání IOZ.

Z usnesení z jednání svazu vybíráme zejmé-
na povinnost informovat o průběhu a výsled-
cích sjezdu všechny základní organizace IOZ, 
vydat nové dokumenty svazu a každoročně 
stanovovat hlavní úkoly pro příslušný rok 
v souladu s Programem IOZ. Orgánům svazu 
a jeho základním organizacím pak bylo usne-
sením uloženo důsledně naplňovat tento Pro-
gram a jím uložené úkoly. (red)

Ve dnech 4. a 5. 12. 2018 pořádala Střední ško-
la pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice 
přebor ČR středních škol se stavebními obory 
ve stolním tenisu. 

Přebor se konal v hale stolního tenisu Gymná-
zia Josefa Jungmanna v Litoměřicích. 4. prosince 
proběhl turnaj družstev. Na turnaj se přihlásilo  
6 družstev, bohužel družstvo Chomutova kvůli 
administrativní chybě nedorazilo. Přebor se ode-
hrál nejspravedlivější variantou, a to v jedné ta-
bulce každý s každým.

Pořadí družstev:
1.  SPŠS a SOŠST Ústí nad Labem
2.  SŠPgHS Litoměřice
3.  Akademie řemesel Praha –SŠT
4.  SŠ stavební a strojní Teplice
5. SŠ a ZŠ Nerudova Vimperk

5. 12. pak následovala soutěž jednotlivců, které 
se zúčastnilo 18 studentů. Podle výsledků prv-

ního dne byli vybráni hráči, kteří byli nasazeni 
do pěti skupin, a ostatní nalosováni. Po odehrání 
skupin byli hráči nasazeni do vyřazovacích bojů, 
poražení následně hráli o umístění a vítězové 
postupovali pavoukem vzhůru.

Pořadí jednotlivců:
1.  Běhounek Michal - Ústí n. L.
2.  Horváth Koloman - Litoměřice
3.  Šnajdr Jiří - Ústí n. L.
4. Krupka Martin - Litoměřice

Studenti obdrželi poháry, diplomy, medaile 
a věcné ceny. Přebor je součástí jubilejního 55. 
ročníku sportovních přeborů stavebních škol 
a byl třetím přeborem tohoto ročníku. Na akci se 
opět finančně podílela Oborová zdravotní pojiš-
ťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a staveb-
nictví. Mgr. Petr Dušek

LITOMĚŘICE HOSTILY PŘEBOR  
STAVEBNÍCH ŠKOL VE STOLNÍM TENISU

III. sjezd IOZ se konal v hotelu SOREA 
TITRIS v Tatranské Lomnici

Foto – archiv IOZ

Přebor ve stolním tenisu se konal tradičně v Litoměřicích Foto – archiv pořadatelů přeboru

PŘEBOR VE FUTSALU
Ve středu 9. ledna 2019 se ve sportovní hale 

Sluneta v Ústí nad Labem uskutečnil Přebor ČR 
stavebních škol ve futsalu. Pořadatelem tohoto 
turnaje se z pověření Sportovní komise OS Stav-
ba ČR stala Střední průmyslová škola stavební 
a Střední odborná škola stavební a technická 
v Ústí nad Labem. Funkce ředitele přeboru se 

ujal ředitel této školy PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, 
Ph.D. Na organizaci se rovněž podílela Oborová 
zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťo-
ven a stavebnictví.

Z výsledkové listiny turnaje vyplývá, že 
na prvním místě se umístila SPŠS a SOŠST Ústí 
nad Labem, na druhém Střední odborná škola 

energetická a stavební, Obchodní akademie 
a Střední zdravotnická škola Chomutov, 
na třetím Akademie řemesel Praha-SŠT 
Praha. Nepopulární bramborovou medaili 
pak získali borci ze Střední školy stavební 
a strojní Teplice, na pátém místě skončili 
chlapci ze Střední školy pedagogické, ho-
telnictví a služeb, Litoměřice, a šestou po-
zici obsadili žáci z Vimperka.

Turnaj se hrál systémem „každý s kaž-
dým“ a kompletní výsledky jsou ke zhléd-
nutí v přiložené tabulce.

Domácí borci tak opět ovládli přebor 
v tomto velmi populárním sportu a dluž-
no říci, že přeborníkem stavebních škol 
se stali k nemalé radosti ředitele přeboru 

a zároveň i ředitele ústecké střední školy. Ten se 
před začátkem turnaje ambicemi svých „žáků“ 
již tradičně netajil, držel jim palce a ti pak sobě, 
divákům i jemu ukázali, že futsal skutečně umí.

Za perfektně zvládnutou organizaci turnaje 
zaslouží poděkování celý organizační tým v čele 
s Mgr. Alešem Fialou. Pavel Zítko

Vítězný tým z pořadatelské Střední průmyslové 
školy stavební a Střední odborné školy stavební 
a technické v Ústí nad Labem

Foto – archiv pořadatelů přeboru

Tabulka – kompletní výsledky přeboru


