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Ve středu 19. června 2019 proběhlo dal-
ší jednání Předsednictva OS Stavba ČR. 

Po nezbytném úvodu a kontrole protokolu 
z minulého jednání přišly na řadu aktuální infor-
mace, ke kterým předseda svazu Ing. Pavel Zítko 
využil, jako obvykle, prezentaci (tu pak následně 
obdrželi e-mailem všichni členové předsednictva 
a předseda Revizní komise) se stručným dopro-
vodným komentářem. Zmínil jak záležitost ploš-
ného rozšíření závaznosti naší Kolektivní smlou-
vy  vyššího  stupně  (KSVS),  předpokládaného 
počátkem července, tak přípravu mítinku „Konec 
levné práce“ (viz  informace na spodní polovině 
stránky). Zmínil také červnové jednání Rady hos-
podářské a sociální dohody (RHSD - tripartity), 
a z  toho pak hlavně navýšení rozpočtu Státního 
fondu  dopravní  infrastruktury  ve  vazbě  na  za-
jištění  výstavby  prioritních  dopravních  staveb, 
ale  i  současnou  situaci  ve  zdravotnictví,  řešení 
kůrovcové  kalamity  a  digitální  agendu.  Státní 
rozpočet bude tématem jednání zářijové RHSD. 
Probrány byly rovněž aktivity ČMKOS – jednání 
Rady, stoleté výročí existence Mezinárodní orga-
nizace práce (ILO), akce ke vzpomínkovému dni 
na oběti smrtelných pracovních úrazů a další běh 
Odborové akademie. 
Probráno bylo i vyhodnocení 55. ročníku Pře-

borů stavebních škol – informujeme na poslední 
stránce  včetně  termínů  příštího  ročníku. O  dal-
ších  vnitrosvazových  záležitostech  i  tradičních 
Letních  sportovních  hrách  OS  v  Rybitví  infor-
moval místopředseda svazu Stanislav Augustin.
Předsednictvo poté schválilo návrh Jednacího 

řádu Regionálních konferencí OS, jejich termíny 
a program (viz info na této stránce), stejně jako 
rozpracování  závěrů  I.  Sněmu  a Zásady hospo-
daření OS. Na  vědomí  pak  byly  vzaty materiá-
ly  týkající  se  vyhodnocení  spolupráce  s  orgány 
státního  odborného  dozoru  nad  bezpečností 
práce a výsledků soutěže „Zlatý Permon“. V za-
hraničním bloku  byla  schválena  účast  předsedy 
a místopředsedy svazu na 20. sjezdu partnerské-
ho  rakouského  odborového  svazu GBH  v  říjnu 
ve Vídni.

DRUHÉ POSJEZDOVÉ JEDNÁNÍ  
SVAZOVÉHO PŘEDSEDNICTVA

Pracovní  jednání  představitelů  odborových 
svazů  ve  stavebnictví  Wiesbadenské  skupiny 
„W6“,  členů EFBWW (Evropská  odborová  fe-
derace stavebnictví) se tento rok konalo v polské 
Varšavě ve dnech 24.  a  25.  června.  Jednání  se 
zúčastnili  zástupci  GBH  Rakousko  (Chris-
tian  Foelzer),  ÉFÉDOSZSZ Maďarsko  (Gyula 
Pallagi, Zoltan Stocker), BUDOWLANI Polsko 
(Zbigniew Janowski, Jakub Kus), OS STAVBA 
ČR a zástupce EFBWW (Werner Buelen). Náš 
svaz  zastupovali  předseda  Ing. Pavel Zítko 
a místopředseda Stanislav Augustin. Obsahem 
jednání  byla  současná  společensko-politická, 
hospodářská a odborářská situace v jednotlivých 
zemích,  informace  o  průběhu  projektu  TAN-
SIRC a zejména příprava podkladů pro kongres 
EFBWW,  který  proběhne  v  listopadu  tohoto 
roku ve Vídni. Předseda našeho svazu ve svém 
vystoupení podrobně komentoval situaci ve sta-
vebnictví  v  ČR,  kdy  zmínil  zejména  výsledky 
VIII. sjezdu OS Stavba ČR, uzavření kolektivní 
smlouvy  vyššího  stupně  na  roky  2019  –  2024 
a dobré výsledky stavebnictví i velmi optimistic-
ký výhled pro další období. Velmi podrobně byl 
diskutován  návrh Akčního  programu  EFBWW 
na  roky  2020  –  2023.  Při  projednávání  tohoto 
bodu uplatnil v rámci diskuse předseda OS Stav-
ba výzvu k rychlejší konvergenci (přibližování) 
mzdové úrovně v jednotlivých zemích Evropské 
unie. Společnými tématy byla jak situace v soci-
álním dialogu a kolektivním vyjednávání včetně 
mzdových otázek, tak pracovněprávní legislativa 
jednotlivých zemí a stav členské základny odbo-
rových  svazů. Nebyly opomenuty  ani  pracovní 
podmínky  zaměstnanců  a  nedostatek  kvalifiko-
vané  pracovní  síly,  samozřejmě  včetně  dovozu 
pracovníků z ciziny, ať již ze zemí EU nebo odji-
nud. Na pořad jednání se v té souvislosti dostala 
i opatření k zamezení tzv. sociálního dumpingu. 
Účastníci jednání diskutovali nad otázkou zlep-
šení informovanosti, kdy byl jako příklad dobré 
praxe prezentován výsledek projektu Ecmin II., 
v  rámci  kterého  jsou  zřízeny  a  také pravidelně 

aktualizovány  webové  stránky  (https://www.
constructionworkers.eu).  Obsahem  těchto  strá-
nek  jsou  informace o minimálních  standardech 
v oblasti pracovních podmínek ve všech zemích 
EU, a to ve všech jazykových mutacích. Přítom-
ní na závěr konstatovali, že je žádoucí takováto 
setkání konat i v následujících obdobích. Místo 
nebylo zatím určeno, ale panuje shoda na  tom, 
že to bude buď u kolegů v Německu, nebo v Ra-
kousku.  Ing. Pavel Zítko

W6 TENTOKRÁT VE VARŠAVĚ

Při  projednávání  finančního  a  majetkového 
bloku seznámil přítomné se stanoviskem Reviz-
ní komise OS její předseda Ing. Pavel Němejc, 
schváleny pak byly jak potřebné operace týkající 
se  svazového majetku,  tak nakládání  s volnými 
finančními prostředky.
V bodě „různé“ byly probrány aktuální  zále-

žitosti  týkající  se  výmazů  rušených  základních 
organizací, otázka budoucího sídla svazu i ČM-
KOS a  související  problematika  další  existence 
Majetkosprávní  a  delimitační  unie  odborových 
svazů (MSDU-OS).  (RV) 

Předsednictvo 19. 6. 2019 
Foto – Zdeněk Švehla 

W6 24.-25. 6. 2019          
Foto – BUDOWLANI Polsko

Další, v pořadí již 5. manifestační mítink  
ČMKOS proběhne v úterý 17. září 2019 od 11 
hodin – Praha 8, Fórum Karlín, Pernerova 51!!!

ZÁVAZNOST KSVS 
PLOŠNĚ ROZŠÍŘENA
Závaznost  Odvětvové  kolektivní  smlou-
vy (KSVS) mezi OS Stavba ČR, OS pra-
covníků  dopravy,  silničního  hospodář-
ství  a  autoopravárenství Čech  a Moravy 
a Svazem podnikatelů ve stavebnictví byla 
plošně  rozšířena  (Sdělení  MPSV  ze  dne   
9.  7.  2019,  zveřejněno  ve  Sbírce  zákonů   
pod č. 181/2019 Sb. dne 19. 7. 2019).



Konference „Prevence a  rehabilitace 
poškození zdraví z  práce - právní úpra-
va a  praxe“ se konala 12. června 2019 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR 
v Praze. Opět se zde otevřelo téma právní 
úpravy odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemo-
ci z  povolání a  prevence a  rehabilitace 
poškození zdraví z práce, a také mnoho 
dalších témat z oblasti BOZP.

V současné době  je  rozsah odpovědnosti  za-
městnavatele  za  škodu  při  pracovním  úrazu 
nebo  nemoci  z  povolání  vymezen  §  365  záko-
na  č.  262/2006  Sb.,  zákoníku  práce,  ve  znění 
pozdějších  předpisů  (ZP).  Podle  uvedeného 
ustanovení  se  odpovědnost  zaměstnavatele  při 
pracovních úrazech a nemocech z povolání řídí 
ustanovením § 205d zákona č. 65/1965 Sb. (pů-
vodní  ZP).  Zaměstnavatelé  zaměstnávající  ale-
spoň  jednoho  zaměstnance  jsou pro případ  své 
odpovědnosti  za  škodu  způsobenou  pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání ze zákona po-
jištěni u České pojišťovny, a. s., pokud s ní měli 
sjednáno  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání k 31. 
12.  1992,  ostatní  zaměstnavatelé  jsou  pak  po-
jištěni  u  Kooperativy  pojišťovny,  a.  s., Vienna 
Insurance Group. Zaměstnavatel má na základě 
této  právní  úpravy  právo,  aby  za  něho  přísluš-
ná  pojišťovna  nahradila  škodu,  která  vznikla 
zaměstnanci  při  pracovním úrazu  nebo  nemoci 
z povolání, a to v rozsahu, v jakém za ni zaměst-
navatel odpovídá. Již v minulosti bylo kritizová-
no  monopolní  provádění  dvěma  pojišťovnami, 
které není v souladu s pravidly EU o hospodář-
ské soutěži. Přebytek na pojistném je odváděn do 
státního rozpočtu, systém však neumožňuje vyu-
žívat část vybraného pojistného k prevenci a re-
habilitaci. V roce 2018 se vybralo na pojistném 
přes 8 miliard, vyplatilo se pojistné plnění přes 4 
miliardy. Náklady správní režie pojišťoven činí 
4 % z celkového objemu přijatého pojistného za-
placeného zaměstnavateli v daném kalendářním 
roce (§ 365 odst. 2 ZP).

O  peripetiích  v  souvislosti  s  připravovanou 
změnou  zákonné  úpravy,  která  nakonec  nebyla 
akceptována,  hovořil  JUDr.  František Vlasák 
ze sekce sociálně pojistných systémů a nepojist-
ných dávek Ministerstva práce a sociálních věcí 
(MPSV). Prvním pokusem byl zákon o úrazo-
vém  pojištění  zaměstnanců  č.  266/2006  Sb., 
jehož účinnost byla stále odsouvána, až byl na-
konec zrušen zákonem č. 205/2015 Sb. Přinášel 
zásadní  změnu,  pojišťoval  přímo  zaměstnance, 
pojištění měla provádět Česká správa sociálního 
zabezpečení (ČSSZ). Systém úrazového pojiště-
ní zaměstnanců byl koncipován jako doplňkový 
systém k systému nemocenského pojištění. Poté 
dostalo  Ministerstvo  financí  za  úkol  vypraco-
vat zásady  nové  koncepce  pojištění,  kde  se 
počítalo  s  motivací  pomocí  bonusů  a  malusů, 
s prostředky na prevenci ve výši 3 % z objemu 
pojistného  i  s  rehabilitací.  Pojištění  mělo  být 
koncipováno  jako  soukromé  pojištění  založené 
na pojistné smlouvě. Měl být zachován součas-
ný systém náhrady újmy způsobené pracovním 
úrazem  nebo  nemoci  z  povolání.  Tento  pokus 
také  neuspěl.  Výsledkem  dalšího  pokusu  ve 
spolupráci  se  zástupci  zaměstnavatelů,  odborů 
atd.  byl  návrh  zabezpečení  zaměstnanců  při 
pracovních  úrazech  a  nemocech  z  povolání, 
který představil 3 varianty zabezpečení zaměst-
nanců – prvním byl systém náhrady škody podle 
ZP  a  pojištění  u  soukromých  pojišťoven,  dru-
hým systém náhrady škody podle ZP a zákonné 
pojištění  zaměstnavatelů  s  průběžným financo-
váním – v podstatě dnešní  systém s  tím, že by 
se  zrušil monopol  dvou  pojišťoven,  třetím  pak 
nový  zákon  o  úrazovém  pojištění.  V  červenci 
2014 bylo rozhodnuto o druhé variantě, nedošlo 
však ke shodě, jak má být tento systém organizo-
ván. Uvažovalo se o soukromých pojišťovnách, 
o  organizační  složce  státu  (ČSSZ),  o  úrazové 
pojišťovně - instituci veřejnoprávního charakte-
ru, která by spravovala pouze systém odškodně-
ní  zaměstnanců,  a  o  zdravotních  pojišťovnách. 
Vznikla speciální odborná komise s tím, že po-
soudí  všechny  4  varianty,  ale  bohužel  nedošla 
k  jednotnému  závěru. Vláda  nakonec  rozhodla 
o variantě druhé – provádění odškodnění v rám-
ci ZP prostřednictvím ČSSZ. Následovalo zpra-
cování návrhu věcného záměru zákona s tím, že 
systém  bude  veřejnoprávního  charakteru,  účast 
zaměstnanců povinná, provozováním budou po-
věřeny orgány ČSSZ, bude zachována objektivní 
odpovědnost  zaměstnavatele  za  škodu.  Systém 
bude  financován  průběžně,  stejně  jako  dnes, 
pojistné budou platit zaměstnavatelé a bude pří-
jmem  státního  rozpočtu.  Zdravotní  stav  budou 

posuzovat  ošetřující  lékaři,  na  prevenci  půjde 
6 % vybraného pojistného, bude řešena pracov-
ní rehabilitace jako doplňková k léčebné a soci-
ální rehabilitaci. Nakonec ani tento pokus kvůli 
mnoha výhradám nevyšel. Legislativní rada vlá-
dy v roce 2017 projednávání odložila. V součas-
né době se práce na změně dnešního systému 
nedějí.
Informace o přípravě návrhu právní úpravy 

koordinace  rehabilitace  osob  se  zdravotním 
postižením, který se orientuje na oblast pracovní 
a sociální rehabilitace, týká se osob mladistvých, 
v produktivním věku  i  seniorů, přišla prezento-
vat MUDr. Alena Zvoníková ze sekce sociálně 
pojistných systémů a nepojistných dávek MPSV. 
Aktivně by měli  tyto osoby  s potřebou  sociální 
a pracovní  rehabilitace vyhledávat ošetřující  lé-
kaři,  lékaři Okresní  správy  sociálního  zabezpe-
čení (OSSZ), sociální pracovníci z úřadů práce, 
kteří provádějí sociální šetření ohledně příspěvku 
na péči a setkávají se s klientelou, která potřebuje 
sociální  rehabilitaci kvůli udržení  své  soběstač-
nosti. Všechny tyto subjekty by měly poskytnout 
potřebné  základní  poradenství,  zprostředkovat 
kontakty.  Klienti  budou  zabezpečeni  systémem 
dávek  z  již  existujících  sociálních  systémů  – 
(např.  invalidního  důchodu  apod).  Navrhuje  se 
doplnění potřebných kompetencí, které je potře-
ba rozšířit. Systém bude pro osoby se zdravotním 
postižením  dobrovolný. Ministerstvo  zvažuje  2 
varianty  řešení  -  1.  koordinace  - bude prová-
dět OSSZ,  kde by  se měli  vyskytovat  speciální 
odborníci  -  koordinátoři,  kteří  budou  pracovat 
s jednotlivými klienty a spolupracovat i s jinými 
organizacemi.  2.  institucionalizace  –  je  méně 
formalizovaná,  řešitelná  cestou  dílčích  novel 
zákonných  předpisů.  Akcentuje  vyhledávání 
osob  se  zdravotním  postižením,  má  vyrovnané 
náklady a přínosy. Diskutuje se, které řešení zvo-
lit, nejvhodnější se zdá být kombinace obojího - 
začít 2. řešením, a bude-li to fungovat, přikročit 
k dalšímu řešení.
Konferenci  pořádal  Stálý  výbor  pro  sociálně 

zdravotní problematiku a národní dokumenty 
BOZP  Rady  vlády  pro  bezpečnost  a  ochranu 
zdraví při práci, pod záštitou Mgr. Andrey Ba-
bišové,  předsedkyně  Podvýboru  pro  sociálně 
zdravotní  pomezí  Výboru  pro  sociální  politiku 
Poslanecké sněmovny PČR, a Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí ČR, ve spolupráci se zain-
teresovanými  orgány  státní  správy,  sociálními 
partnery a odbornými institucemi v ČR.
Cílem konference bylo rovněž otevřít na půdě 

Poslanecké sněmovny problematiku bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.   (red)

 2 - STAVEBNÍK 

KONFERENCE K PREVENCI A REHABILITACI

REGIONÁLNÍ KONFERENCE 2019 
Region I.  
Nám. W. Churchilla 2, Praha 3  
úterý 15. 10. 2019 – 9.00 hod.

Praha, Stř. Čechy, Plzeň, Ústí n. L., České Budějovice

Region II.   
Nám. W. Churchilla 2, Praha 3  
středa 16. 10. 2019 – 9.00 hod.

Hradec Králové, Ostrava, Brno, Olomouc 

ZASEDALA 
EVROPSKÁ RADA 
ZAMĚSTNANCŮ 

SKANSKA
Ve dnech 20. až 22. 5. zasedala ve Stockhol-

mu Evropská rada zaměstnanců Skanska. Za naši 
obchodní jednotku se jí účastnili členové odboro-
vých organizací Milan Fišer, Ján Mujkoš, Ro-
man Fišer a Michal Hrabina. „Ve své prezenta-
ci jsme seznámili zástupce jednotlivých zemí se 
situací na našem stavebním trhu, věnovali jsme se 
otázkám týkajícím se BOZP a také životního pro-
středí. Zaměřili jsme se i na odborové a zaměst-
nanecké  otázky,  stabilizaci  zaměstnanců  a  per-
sonální  problémy,  které mají  všechny  obchodní 
jednotky. Předseda švédských odborů Byggnads 
pan Johan Lindholm nás informoval o jejich ko-
lektivním vyjednávání, na které se připravujeme 
i my,“  uvádí Milan  Fišer,  předseda  odborových 
organizací  Skanska ČR  a  SK,  a  dodává:  „Další 
prezentace byly věnované obecným  informacím 
o celé naší skupině Skanska.   Milan Fišer
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Letní sportovní hry OS Stavba ČR - podrobné výsledky

Bowling muži
Jednotlivci: Družstva:
1. Ing. Ivan Halavín (SŠSŘ Bosonohy)  388   1. Vápenka Čertovy schody  925
2. Michal Plodík (Cemex cement Prachovice)  356  2. SŠSŘ Bosonohy  895
3. Ivo Staník (Kovona Systém)  320  3. Kovona System  886

Bowling žen
Jednotlivci: Družstva:
1. Lucie Stárková (Provodínské písky)  290  1. Provodínské písky  497
2. Dana Halavínová (SŠSŘ Bosonohy)  258  2. SŠSŘ Bosonohy  457
3. Dagmar Niedobová (Kovona System)  255  3. Kovona System  454

Stolní tenis muž
Jednotlivci:  Družstva
1. Niedoba Roman (Kovona System)  1.Refractories Velké Opatovice
2. Kalas František (P-D Refractories V. O.)  2. Kovona System
3. Elbl Vincenc (P-D Refractories V. Opatovice)  3. SPŠ Stavební Pardubice

Stolní tenis ženy
Jednotlivci: Družstva:
1. Alice Fantová (Cemex cement Prachovice)  1. Kovona System
2. Dagmar Niedobová(Kovona System)  2. (Cemex cement Prachovice)
3. Mohičková Kateřina (Kovona System)  3. Provodínské písky

Šipky muži
Jednotlivci: Družstva:
1. JoseDobruský (SPŠ Stavební Pardubice)  249  1. SPŠ Stavební Pardubice  635
2. Václav Kocánek (SPŠ Stavební Pardubice  226  2. Vápenka Čertovy schody  557
3. Milan Široký (SŠSŘ Bosonohy)  213  3. SŠSŘ Bosonohy  486

Šipky ženy
Jednotlivci: Družstva:
1. Ivana Vítková (SŠSŘ Bosonohy)  154  1. SŠSŘ Bosonohy  272
2. Tereza Svobodová (Vápenka Čertovy schody) 121  2. Kovona System  219
3. Dana Varvařovská(SŠSŘ Bosonohy)  118  3. Vápenka Čertovy schody  218

Malá kopaná
 
Nejlepší brankář: Václav Motyka    Družstva:
(Vápenka Čertovy schody)  1. Vápenka Čertovy schody
Nejlepší obránce: Ladislav Prkno   2. Provodínské písky
(Provodínské písky) 
Nejlepší útočník: Michal Kincl 
(Vápenka Čertovy schody)

Nohejbal
  Družstva:
Nejlepší smečař: Milan Foltin  (Eurovie Jakubčovice)  1. SPŠ Stavební Pardubice
Nejlepší hráč v poli: Milan Placák  2. Vápenka Čertovy schody
 (Vápenka Čertovy schody)  3. Eurovie Kamenolomy Jakubčovice

Volejbal
  Družstva:
Nejlepší hráčka: Lucie Stárková  (Provodínské písky)  1. Provodínské písky
Nejlepší hráč: Štěpán Vlasák (Provodínské písky)  2. Vápenka Čertovy schody
  3. Kovona System

Minigolf muži
Jednotlivci: Družstva:
1. Radek Haas Vápenka (Čertovy schody)  1. Vápenka Čertovy schody
2. Stanislav Hejna (Provodínské písky)  2. Provodínské písky
3. Jan Otzisk (Eurovia Jakubčovice)  3. Eurovia Jakubčovice

Minigolf ženy
Jednotlivci: Družstva: 
1. Lucie Stárková (Provodínské písky)  1. Provodínské písky
2. Ivana Svobodová (Kovona Systém)  2. Kovona Systém
3. Hana Žižková (Provodínské písky)  3. SŠSŘ Bosonohy

Celkový vítěz
1.  Vápenka Čertovy schody  187
2.  Provodínské písky  184
3.  Kovona Systém a.s.  167
4.  SPŠ Stavební Pardubice  110
5.  SŠSŘ Bosonohy  100
6.  P-D Refractories  68
7.  Cemex Cement Prachovice  68
8.  OS Stavba ČR  64
9.  Eurovia Jakubčovice  59

 

Letní sportovní hry OS Stavba ČR 28.-29. 6. 2019 
Rybitví  Foto – Stanislav Augustin

Letní sportovní hry OS Stavba ČR 28.-29. 6. 2019 
Rybitví  Ing. Pavel Zítko

Vítěz LSH Rybitví 2019 Vápenka a Velkolom 
Čertovy schody  Foto – Stanislav Augustin



KONFERENCE K BOZ  
VE ŠKOLSTVÍ

Ve dnech 28. a 29. června 2019 se uskutečnil již 
25. ročník Letních sportovních her stavbařů, kte-
ré pořádal OS Stavba ČR ve spolupráci se Střední 
průmyslovou školou Pardubice a TJ SOU. Hlav-
ním koordinátorem celé akce, kterému patří vel-
ký dík, byl i tentokrát Mgr. Drahoslav Česák, 
který mezi významnými hosty přivítal ředitelku 
školy Mgr. Ing. Renatu Petružálkovou, MBA, 
místostarostu  obce  Rybitví  Ing.  Petra  Lupín-
ka a v neposlední řadě i předsedu našeho svazu 
Ing. Pavla Zítka. Slavnostního  zahájení  her  se 
účastnil  i František Peml, předseda naší místní 
základní  organizace,  ale  především  sportovci, 
rozhodčí  a organizátoři.  Ing. Pavel Zítko krátce 
připomenul samotný prvopočátek pořádání těch-
to her,  poděkoval všem za pomoc při  organiza-
ci  letošního ročníku a hlavně za udržení  tradice 
každoročního pořádání Letních sportovních her.
Paní  ředitelka  všem  poděkovala  za  dobrou 

účast na sportovních hrách a vyjádřila  svou ná-
klonnost pro příští – tedy již 26. ročník. Místosta-
rosta obce popřál všem účastníkům mnoho kva-
litních výkonů absolvovaných bez zranění.
Stravování probíhalo, stejně jako v předešlých 

ročnících,  za přispění  zaměstnanců místní  škol-
ní kuchyně, kteří  také věnovali  svůj čas  tomuto 
sportovnímu zápolení. O další potřebné požitky 
účastníků  se  starala hospůdka v areálu TJ SOU 
Pardubice  –  Rybitví,  ubytování  bylo  zajištěno 
přímo  v  areálu  školy  na  studentských  ubytov-
nách.  O  zdravotnické  zajištění  celé  akce  bylo 

rovněž dobře postaráno, a to díky Daniele Zazu-
lákové z Českého červeného kříže a MUDr. Mi-
roslavu Pavláskovi za OS Stavba ČR.
V pátek večer došlo na klání v bowlingu, kte-

rý  se  odehrál  v  Pardubicích. Den  byl  zakončen 
tancem  a  hudbou  v  živém  kytarovém  podání 
Ing. Milana Vomely a v elektronické podobě DJ 
Augiče. Druhý den začal zostra nohejbalem, po-
kračoval  šipkami,  stolním  tenisem, minigolfem, 
malou kopanou a volejbalem.
Při  vyhlašování  výsledků  bylo  předáno  více 

než čtyřicet pohárů a diplomů. Mezi nejcenněj-
ší  pohár  tohoto  sportovního  klání  patří  „Putov-
ní pohár předsedy OS Stavba ČR“, a ten si letos 
odvezli sportovci Vápenky a Velkolomu Čertovy 
schody,  kteří  získali  celkem 187 bodů. Za nimi 
skončil  tým  Provodínských  písků  se  184  body 
a  bronzový  stupínek  obsadila  Kovona  System 
se 167 body.
Tohoto  sportovního klání  se  zúčastnilo  téměř 

100  účastníků  a  zvládnout  organizaci  celé  akce 
nebylo vůbec jednoduché. Zapotřebí je tedy po-
děkovat  i  rozhodčím  a  pomocnému  personálu, 
který zajistil řádný průběh celé akce.
O závěrečné slovo se přihlásil Ing. Pavel Zítko, 

který  poděkoval  za  bezpečný  a  ničím  nerušený 
průběh celé akce jak organizátorům, tak účastní-
kům, a popřál bezpečný návrat domů. Závěrečný 
potlesk účastníků patřil hlavně pořadatelům a or-
ganizátorům akce.
Sportu zdar!  Stanislav Augustin

Přejeme všem 
příjemné 
pokračování léta 
a dovolených!

Váš tým OS Stavba ČR

V květnu letošního roku se v Poslanecké sně-
movně uskutečnil již 5. ročník konference k za-
jištění bezpečnosti  a ochrany zdraví dětí,  žáků 
a  studentů. Letošními nosnými  tématy, ke kte-
rým  vystupovala  řada  odborníků  a  specialistů, 
byla zejména:

●   Výchova  dětí  k  bezpečnosti  a  ochraně 
zdraví při přípravě na budoucí povolání

●   „(Ne)bezpečný  svět  chemie“  -  vyhodno-
cení  národní  výtvarné  soutěže  žáků  škol 
a školských zařízení v ČR

●   Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  ve  školách 
a školských zařízeních

●   Informace  o  přípravě  Koncepce  MŠMT 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských za-
řízeních v ČR

●   Použití  chemických  látek  ve  výuce  a  při 
volnočasových aktivitách

●   \Vybraná  témata  bezpečnosti  a  ochrany 
zdraví ve vzdělávání

●   Představení projektu „Hasiči pro školy“

●   Zkušenosti  z  kontrolní  činnosti  Státního 
úřadu inspekce práce ve školství

●   Poznatky z kontrolní činnosti odborových 
orgánů ve školách a školských zařízeních

●   Zásady správného sezení – prevence one-
mocnění pohybového aparátu

●   Aktivity  Národního  institutu  dalšího 
vzdělávání  pro  pedagogické  pracovníky 
k prevenci rizikového chování dětí a žáků, 
k  problematice  šikany  a  bezpečnosti 
na školách

●   Aktuální  dokumenty  z  oblasti  primární 
prevence rizikového chování v působnosti 
MŠMT

●   Syndrom vyhoření a jeho prevence

Konference,  kterou  organizoval  Stálý  výbor 
pro  sociálně  zdravotní  problematiku  a  národní 
dokumenty  BOZP  Rady  vlády  pro  BOZP,  be-
zesporu přispěla k objasnění řady problémů, se 
kterými  se ochrana životů a zdraví ve  školství 
potýká, a nastínila možná postupná řešení.
  (red)

RYBITVÍ OPĚT PO ROCE ŽILO  
SPORTOVNÍMI HRAMI
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56. ROČNÍK SPORTOVNÍCH PŘEBORŮ 2019/2020
Přespolní běh  Teplice  10. 10. 2019
Bowling  Chomutov  7. 11. 2019
Šachy  Rybitví  19. – 20. 11. 2019
Stolní tenis  Litoměřice  4. 12. 2019
Futsal  Ústí nad Labem  8. 1. 2020
Silový čtyřboj  Brno  18. – 19. 3. 2020
Nohejbal  Otrokovice  1. – 2. 4. 2020
Florbal  Most  23. 4. 2020
In-line bruslení  Stochov  12. 5. 2020
Atletika  Vimperk  18. – 19. 5. 2020

Letní sportovní hry OS Stavba ČR 28.-29. 6. 2019 Rybitví  Foto – Stanislav Augustin


