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Vážené kolegyně,  
vážení kolegové,

toto číslo Stavebníku vychází v době, kte-
rá každého z nás poznamenala novou zkuše-
ností. Jsem přesvědčen, že nikdo z nás si před 
měsícem nedokázal představit, co všechno je 
a bude nutné učinit pro záchranu ekonomiky 
nejen naší země, ale celého kontinentu a potaž-
mo i celého světa. Ale hlavně pro zachování 
zdraví nás všech.

Potýkáme se s pandemií největšího rozsahu 
v novodobých dějinách lidstva a zažíváme to, 
co nikdy předtím. Téměř vše je pro nás novou 
zkušeností. Mnoho z nás se některé věci teprve 
učí, chování se v takto vypjatých situacích je 
pro většinu z nás velmi stresující a je značně 
zatěžující.

Osobně bych vám chtěl všem poděkovat 
za to, jak tuto situaci zvládáte. Zvláštní podě-
kování pak patří těm, kteří i v takto složitých 
situacích plní své pracovní úkoly, a to s obrov-
ským nasazením a za často velmi rizikových 
okolností a v nestandardních podmínkách. Za-
znamenáváme inspirující a zajímavé příběhy 
o tom, jak jste se společně se zástupci zaměst-
navatelů dokázali postavit této koronavirové 
hrozbě čelem.

Je proto třeba poděkovat i zaměstnavatelům, 
neboť v naprosté většině se ke všemu postavili 
s vysokou odpovědností a s ohledem na maxi-
mální zabezpečení zdraví svých zaměstnanců. 
V řadě případů pak byli právě čelní představi-
telé firem tím pozitivním osobním příkladem. 
Přesto apelujeme na maximální dodržování 
všech bezpečnostních opatření. Mějte na pa-
měti, že zdraví každého z nás je to nejcennější, 
co máme. To musí mít vždy absolutní prioritu.

Zároveň bych rád vyzval všechny funkcio-
náře odborových organizací o provádění pra-
videlného monitoringu situace v jednotlivých 
firmách naší působnosti. Podělte se s námi 
v těchto nelehkých časech o své zkušenosti 
s tím, jak se daří ve vaší společnosti situaci 
zvládat. Velice rádi zveřejníme pozitivní příbě-
hy hodné následování.

Na druhou stranu je třeba zmínit, že korona-
virové krize se mohou snažit někteří zaměstna-
vatelé využít - či až zneužít - ke zhoršení pod-
mínek pro zaměstnance, k tlaku na snižování 
mezd, k porušování Zákoníku práce a dalších 
předpisů. I to bohužel přináší tato doba. Zde 
bych vás moc prosil - nenechávejte si tyto infor-
mace pro sebe a aktivně se snažte je řešit a kon-
zultovat ve spolupráci s regionálními manažery 
a dalšími specialisty svazu. Včasným zásahem 
se dá většině těchto snah zabránit. Jsme samo-
zřejmě připraveni vám maximálně pomoci.

Věřím, že se již blíží čas, kdy budou 
moci být ta nejtvrdší opatření zmírně-
na a kdy se pomalu vše začne vracet 
k tzv. „normálu“. Udělejme společně 
všechno, co je v našich silách, aby ten 
návrat byl co možná nejméně bolesti-
vý.

Odborová reprezentace již od za-
čátku této pandemie se - společně 
se svými sociálními partnery - snaží 
přicházet s takovými náměty, jejichž 
realizace ochrání v první řadě zdra-
ví každého z nás, v druhé řadě pak 
ochrání i většinu pracovních míst 
a nedopustí, aby lidé této země zůsta-
li bez prostředků. Následky současné 
krize nemohou nést na svých bedrech 
obyčejní lidé.

Bezesporu dříve nebo později při-
jde den, kdy si budeme moci společně 
oddychnout a kdy společně nad pan-
demií zvítězíme.

Přejme si společně, aby tento den 
přišel co nejdříve, a buďme prosím 
na tento den připraveni. Budoucnost 
je jen a jen v našich rukách.

Přeji všem pevné zdraví, hodně sil 
k překonání koronavirové pandemie 
a držím palce. Věřím, že společně to 
zvládneme

S úctou Pavel Zítko,  
předseda OS Stavba ČR 

OPĚT JEDNALO PŘEDSEDNICTVO OS – 
ALE JINAK, NEŽ KDYKOLIV DŘÍV

Za současné situace vyvolané koronavirovou 
pandemií bylo postupem času jasné, že v po-
řadí 6. zasedání Předsednictva OS Stavba ČR 
v současném volebním období rozhodně nemůže 
proběhnout obvyklým způsobem. Bylo proto ko-
lektivně rozhodnuto o projednání potřebných zá-
ležitostí formou „per rollam“ - a tak také jednání 
proběhlo. Po prakticky neměnném bodu progra-
mu, čili kontrole protokolu z předešlého jednání, 
se členové předsednictva seznámili s rozeslanou 
prezentací aktuálních informací, jednáním Komi-
se středních škol a sportu počínaje, přes Pracovní 
tým RHSD a hospodářskou strategii ČR, jednání 
naší finanční a majetkové komise, uzavřený IX. 
sjezd OS PHGN v Luhačovicích, až po jednání 
s prezidentem skupiny Metrostav Ing. Fran-
tiškem Kočím či s prezidentem SPS Ing. Jiřím 
Nouzou. Prezentace obsahovala rovněž přehledy 
o stavební výrobě v loňském roce, o vývoji sta-

vebnictví v lednu 2020, o průměrných mzdách 
2019 a o bytové výstavbě v EU a v Praze. Projed-
nány a schváleny byly podkladové materiály III. 
Sněmu OS Stavba ČR 13. 5. 2020 – zůstává však 
otázkou, zda se jeho jednání bude moci tento den 
uskutečnit, nebo zda bude muset dojít k přesunu 
termínu, k čemuž ostatně bylo nutno přistoupit 
již u řady akcí, případně je úplně zrušit, včetně 
plánovaného školení funkcionářů ZO/MO.

Bylo vyhodnoceno naplňování Řádu právní 
pomoci OS za loňský rok, Komise kolektivního 
vyjednávání podala zprávu o průběhu jednání 
stran Dodatku č. 1 KSVS, na řadu přišly rovněž 
zahraniční a finanční a majetkový blok. Projed-
nána byla také dosavadní spolupráce se SON 
podle znění již dříve uzavřené dohody.

V „různém“ bylo odsouhlaseno zapojení funk-
cionářů našeho svazu do pracovních komisí VIII. 
Sjezdu ČMKOS. (red)

ŠKOLENÍ FUNKCIONÁŘŮ ZO/MO OS STAVBA ČR 
VE DNECH 7. – 8. 4. (REGION I – PRAHA)  
A 21. – 22. 4. (REGION II – LUHAČOVICE)  

JE ZRUŠENO!!!

COVID – 19  
DŮLEŽITÉ INFORMACE  

nejen pro zaměstnance
https://www.osstavba.cz/info.php?id_kateg=10



Seminář zástupců zaměstnanců v ERZ a před-
sedů KOO byl velmi zajímavý a zaznělo na něm 
mnoho podnětných informací. Kolegové, kteří se 
zúčastnili semináře, zastupují více než 20.000 za-
městnanců, a to 14.000 ze stavební výroby (kla-
sické stavebnictví), 4.000 z výroby stavebních 
hmot a 2 tisíce z těžby stavebních surovin. 

Po nezbytných formalitách a přivítání ze stra-
ny vedení OS Stavba ČR dostal prostor pro své 
vystoupení hlavní host semináře. Tím byl mís-
topředseda odborové konfederace (ČMKOS) 
JUDr. Vít Samek, zastupující ČMKOS a svazy 
v konfederaci sdružené v důchodové komisi. 
Tzv. „Komise pro spravedlivé důchody“ se za-
bývá otázkou možností, jak přispět k tomu, aby 
důchodový systém byl spravedlivý, dlouhodobě 
finančně udržitelný a transparentní (srozumitel-
ný). Přítomní byli seznámeni s dosavadními vý-
stupy z jednání této komise, ale zejména s pozicí 
odborů k této problematice. Formou komentova-
ných prezentací byly nastíněny možné varianty 
vývoje. Jak se bude otázka „penzijní reformy“ 
nadále vyvíjet, je v rukou politiků, nicméně zá-
jmem odborů čili zájmem zástupců zaměstnanců, 
je přesvědčit politiky, aby změny, které prosadí, 
byly učiněny ve prospěch většiny občanů ČR. 
Na příkladech bylo dokumentováno, že je to 
úkol, jehož splnění je sice velmi složité, nikoliv 
však nemožné.

Přítomní se zaměřili zejména na komentování 
výsledků kolektivního vyjednávání ve firmách 
své působnosti. Výsledky vyjednávání prezen-
tované jednotlivými účastníky semináře zcela 
jasně potvrdily trend dalšího velmi slušného 
nárůstu mezd. Cíl, se kterým odboroví vyjedna-
vači vstupovali do jednání, byl jasně definován 
prohlášením odborové centrály. Tím bylo dosáh-
nout růstu mezd ve výši 6 – 7 % (ve firmách 
kde k tomu jsou předpoklady). Z dosavadních 
výsledků je zřejmé, že tento velmi ambiciózní 
cíl bude s největší pravděpodobností ve většině 
případů dosažen. Přítomní se také shodli na tom, 
že stále žádanějšími jsou i doprovodné benefity 
- téměř ve všech prezentovaných kolektivních 
smlouvách došlo k růstu jejich hodnot. Ve všech 
kolektivních smlouvách mají díky vyjednávání 
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INFORMACE O OPATŘENÍCH 
KE COVID-19 V EVROPĚ

Krize COVID-19 vyústila v celosvětovou pan-
demii, stále více zemí přijímá k zastavení šíření 
koronaviru nejrůznější opatření. Ta mají většinou 
obrovský dopad na ekonomiku, na společenský 
a politický život a na společnost jako celek. V ně-
kterých zemích se průmyslová odvětví prakticky 
zcela zastavila, v jiných zemích nebyla dosud při-
jata žádná nebo jen velmi diskutabilní opatření.

Evropská federace stavařů a dřevařů (EFBWW) 
zřídila speciální webové stránky týkající se krize 
COVID-19, kde mnoho přidružených organizací 
EFBWW poskytuje odkazy na konkrétní webové 
stránky týkající se koronaviru v jejich zemích. 

Na tyto stránky se můžete dostat prostřednic-
tvím EFBWW www.efbww.eu , nebo přímo najet 
na link https://1url.cz/kzw7N 

Bc. Iveta Pýchová

ÚNOROVÝ SEMINÁŘ PŘINESL CENNÉ INFORMACE
zaměstnanci zvýšenou 
dovolenou o jeden tý-
den. Ve všech dotče-
ných společnostech 
je vyplácena nějaká 
forma příplatku za-
městnavatele na stra-
vování zaměstnanců, 
přičemž u stálých pro-
vozoven je preferován 
příspěvek na závodní 
stravování a u zaměst-
nanců s často se mě-
nícím místem výkonu 
práce pak stravenkový 
systém. Výše podpo-
ry zaměstnavatele se 
pohybuje ve všech 
případech minimálně 
na úrovni 55 % hod-
noty stravy, nicméně 
v řadě případů je pří-
spěvek zaměstnavatele 
ještě navýšen ze sociálních fondů, či ze soci-
álních nákladů. V mnoha případech došlo také 
k navýšení příspěvku zaměstnavatele na penzij-
ní připojištění (doplňkové penzijní spoření) či 
životní spoření. Přítomní ve svých příspěvcích 
také odsouhlasili údaje, které v rámci tohoto in-
teraktivního bodu prezentoval předseda svazu, 
a potvrdili tak, že statistika, kterou si pro vlastní 
potřeby OS zpracovává, vychází z relevantních 
podkladů. Zcela beze zbytku se potvrdilo, že 
výše mezd a úroveň benefitů ve firmách, kde 
vyjednávají odborové organizace OS, je vý-
razně vyšší než ve firmách, kde odbory nepůso-
bí (tabulka a přiložené grafy).

Na tento velmi sledovaný bod pak navázal se 
svým příspěvkem místopředseda OS kolega Sta-
nislav Augustin. Přednesl přítomným informaci 
z dosavadního průběhu kolektivního vyjedná-
vání na vyšším stupni. Seznámil přítomné s do-
savadním průběhem jednání i se stanoviskem 
protistrany, čili Svazu podnikatelů ve staveb-
nictví. Vzhledem k tomu, že další vyjednávání 
bude velmi rychle následovat, požádal přítomné 
reprezentanty rozhodující členské základny na-
šeho svazu o stanovisko i podporu při dalším vy-
jednávání. Přítomní zcela jednoznačně podpořili 

vyjednávače OS v jejich úsilí, které by mělo vy-
ústit v odpovídající růst minimálních mzdových 
tarifů. Všichni se shodli na tom, že bez navýšení 
minimální ceny práce se ve stavebnictví jednak 
nepodaří udržet stávající zaměstnance, ale také 
se nebude dařit přesvědčovat mladou generaci 
k tomu, aby se pro stavebnictví rozhodla jako 
pro obor svého budoucího pracovního působení.

V rámci aktuálních informací pak byly pre-
zentovány jak aktuální statistické údaje o výkon-
nosti stavebnictví, výroby stavebních hmot a těž-
by stavebních surovin, tak i další velmi zajímavé 
postřehy. Nebyla opomenuta ani otázka meziná-
rodní, neboť OS je řádným členem EFBWW (ev-
ropská federace dřevařů a stavbařů). Informace 
o úspěšných jednáních kolegů z ostatních států 
EU jsou velmi cenné a inspirativní. Zde doporu-
čujeme k náhledu aktualizované webové stránky 
federace (www.efbww.eu).

Všechny informace, které byly dokumento-
vány formou prezentací, pak přítomní obdrželi, 
spolu se stručným zápisem z jednání, k dalšímu 
využití. Není bez zajímavosti i to, že všichni 
přítomní setrvali na jednání až do jeho ukonče-
ní, k čemuž bezesporu přispělo i dobře zvolené 
hlavní téma semináře. Pavel Zítko

Seminář ERZ a předsedů KOO Bc. Iveta Pýchová

10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD DOPORUČENÝCH V OBDOBÍ 
ZVÝŠENÉHO VÝSKYTU RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ 

VČETNĚ COVID-19
 Často a důkladně si myjte ruce mýdlem nebo účinným dezinfekčním 
gelem.

 Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty, 
kterých se často dotýkáte (mobilní telefon, tablet, notebook, 
klávesnice).

Kašlete a kýchejte do rukávu, šály nebo kapesníku, ne do ruky.

Používejte jednorázové kapesníky a po použití je vyhoďte.

Snažte se vyhýbat velkým kolektivům či shromážděním lidí.

Dodržujte bezpečný odstup ve společnosti cca 2 metry.

Zůstaňte doma, pokud se necítíte dobře.

 Pokud to vyžaduje váš aktuální zdravotní stav, nenavštěvujte lékaře, 
ale kontaktujte ho nejdříve telefonicky nebo e-mailem.

Používejte zakrytí úst a nosu tak a tam, jak a kde je to stanoveno.

 Nepropadejte zbytečné panice a  dodržujte základní hygienická 
pravidla.
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NOVELA NAŘÍZENÍ VLÁDY 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se 

stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění NV č. 68/2010 Sb., NV č. 93/2012 Sb., 
NV č. 9/2013 Sb., NV č. 32/2016 Sb. a NV č. 
246/2018 Sb., se mění takto:

V § 18 odstavEc 2 zní:
„(2) Jestliže z výsledků hodnocení vyply-

ne, že používání chemických látek uvedených  
v § 16 odst. 1 písm. a) nelze z technických 
důvodů nahradit chemickou látkou nebo po-
stupem podle odstavce 1, musí zaměstnavatel 
zajistit, aby jejich používání nebo výroba byly 
prováděny, pokud je to technicky uskutečnitel-
né, v technologicky uzavřeném systému. Ne-
ní-li zavedení uzavřeného systému technicky 
uskutečnitelné, musí být expozice zaměstnance 
snížena na co nejnižší technicky dosažitelnou 
úroveň a práce prováděna pouze v kontrolo-
vaném pásmu. Zřízení kontrolovaného pásma 
se nevyžaduje u prací, které jsou vykonávány 
krátkodobě, to je méně než 4 hodiny za směnu. 
Zřízení kontrolovaného pásma se dále nevyža-
duje u prací ve venkovním prostředí v případě 
expozice emisním výfukovým plynům ze vzně-
tových motorů anebo při používání ropných 
uhlovodíků, pokud jsou ropné uhlovodíky pou-
žívány k pohonu spalovacích motorů.

V § 21 odst. 6 písm. j) se slova „rozsahu 
závodní preventivní péče“ nahrazují slovy 
„pracovnělékařských službách poskytovaných 
v rozsahu daném poskytovatelem pracovnělé-
kařských služeb“

. 
 V § 25 odstavec 9 zní:

„(9) Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická 
zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnava-
tel zařadit práce do druhé kategorie na základě 
odborného hodnocení provedeného držitelem 

autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce 
podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně 
veřejného zdraví. Odborné hodnocení musí ob-
sahovat údaje o charakteru práce, místu výkonu 
práce, době výkonu práce, směnnosti, informa-
ce o manipulovaném materiálu, režimu práce 
a odpočinku v průběhu konání práce, používa-
ném nářadí, pohlaví zaměstnanců a jejich rotaci 
na jednotlivých pracovních pozicích a fotodo-
kumentaci vztahující se k pracovnímu prostře-
dí, pokud byla pořízena. Věta první se nepouži-
je, jde-li o vyřazení práce z rizikových prací pro 
rizikové faktory „fyzická zátěž“ nebo „pracov-
ní poloha“. Jestliže se pro rizikový faktor fyzic-
ká zátěž nebo pracovní poloha vyskytne na pra-
covišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí 
z povolání, zaměstnavatel v době 6 měsíců ode 
dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení 
nemocí z povolání provede měření uvedené-
ho rizikového faktoru podle zákona o ochraně 
veřejného zdraví9). Měření a hodnocení lokální 
svalové zátěže je upraveno v příloze č. 5 části B 
k tomuto nařízení.“.

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po jeho vy-
hlášení, tedy 1. března 2020, s výjimkami.

(red)

Podle Řádu právní pomoci OS 
Stavba ČR byla v loňském roce reali-
zována právní pomoc ve formě práv-
ního poradenství i ve vztahu k více-
ro sporům se zaměstnavateli, kde 
jeden spor se již řeší prostřednic-
tvím soudu. Další dva soudní spory 
se nyní připravují, a to z důvodu, že 
nedošlo k dohodám v rámci daných 
sporných výkladů ani za  přispění 
stanovisek poskytnutých naším sva-
zem.

OS Stavba ČR poskytuje právní pomoc 
nejenom v oblasti pracovního práva, ale 
i v dalších oblastech, jako je mzdová, soci-
ální, bezpečnosti a ochrany zdraví, v ostat-
ních pracovněprávních oblastech týkajících 
se členství v odborových organizacích i in-
dividuálního členství.

Předsedové našich odborových organiza-
cí se v průběhu roku 2019 obraceli na regi-
onální manažery, specialisty svazu, vedení 
svazu i Regionální právní poradenství ČM-
KOS. Podle evidence ČMKOS došlo k 92 
navštívení daných poradenských center 
našimi členy. Svaz řešil v průběhu daného 
roku dvě události, kdy opakovaně docháze-
lo k veřejným verbálním útokům vedoucích 
zaměstnanců na vrcholné funkcionáře od-
borových organizací a ke špinění dobrého 
jména daných organizací. Po zásahu svazu 
došlo k narovnání vztahů veřejnou omlu-
vou před zaměstnanci daných společností, 
což bylo pozitivně vnímáno i samotnými 
funkcionáři.

Pomoc týkající se převážně vedení účet-
nictví neprobíhala jen korespondenčně či 
po telefonu, ale i osobně, kdy muselo dojít 
k osobní návštěvě daných základních odbo-
rových organizací.

Školení funkcionářů, které proběhlo 
v loňském roce, nebylo jen o vzdělávání, 
ale i o další právní pomoci přímo v místě 
konání. V rámci tohoto školení byl napří-
klad prezentován význam konání pravidel-
ných voleb a členských schůzí či konferencí 
v daných organizacích ve vztahu k právním 
jednáním vrcholných funkcionářů - před-
sedů ZO/MO i ostatních členů výborů zá-
kladních a místních organizací, která činí 
v průběhu celého roku. 

 Stanislav Augustin

VYHODNOCENÍ  
ŘÁDU  

PRÁVNÍ POMOCIOsobní konzultace v regionálních poradenských centrech SON 69

Poradenství e-mailem, dopisy 101

Telefonické poradenství (stálá služba) 132

Poradenství v odborném tisku  
(Sondy, webové stránky) – všechny svazy 169

Legislativní stanoviska k bydlení (MMR, MPSV) 18

Zajištění odborné pomoci 1

Odborový svaz Stavba a Sdružení nájemníků 
ČR (SON) vyhodnotily, tak jako každoročně, 
účinnost Dohody o vzájemné spolupráci.

Bydlení patří mezi pět základních sociálních 
práv – je základem pro kvalitní rodinný život, 
nemalou měrou ovlivňuje výkon zaměstná-
ní a také pohodu v osobním životě. Význam 
a důležitost přiměřeného bydlení pro každého 
jedince jsou dány mimo jiné i zakotvením prá-
va na bydlení ve Všeobecné deklaraci lidských 
práv, přijaté Valným shromážděním OSN již 
koncem roku 1948. Pokud tedy jedinec aktivně 
usiluje o zajištění bydlení pro sebe a svou do-
mácnost, měla by mu to společnost jednoznač-
ně umožnit a případně mu pomoci.

V loňském roce - kromě bezplatné poraden-
ské činnosti pro členy svazu formou osobních 

konzultací, e-mailové korespondence, formou 
dopisů či konzultacemi na poradenské telefo-
nické lince, dále potom formou vyžádaných 
seminářů a vzájemného působeni na webových 
stránkách -  byly v součinnosti obou smluvních 
stran principiálně řešeny i nutné legislativní změ-
ny. Byla to zejména příprava nového stavební-
ho zákona, příprava zákona o nových dávkách 
na bydlení, tvorba předpisů o úsporách energie 
apod. 

 Obě strany pokračují ve vzájemné spolu-
práci i v roce 2020, podrobnosti o poskytova-
ných službách jsou pravidelně aktualizovány 
na webových stránkách. SON nabízí svazu 
na vyžádání vydávané publikace a další ma-
teriály k bytové politice, a také lektora z této 
oblasti na svazové akce. (red)

SPOLUPRÁCE SE SDRUŽENÍM NÁJEMNÍKŮ ČR



Koncem února letošního roku proběhlo na br-
něnském výstavišti šestinásobné mistrovství 
České republiky s mezinárodní účastí – v ře-
meslech klempíř, pokrývač, tesař, kominík, 
čalouník a instalatér. Slavnostního 
ceremoniálu vyhlášení výsledků se 
zúčastnili hejtman Jihomoravského 
kraje JUDr. Bohumil Šimek, ge-
nerální ředitelka Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků 
ČR Eva Svobodová, MBA, ředitel 
krajské pobočky Úřadu práce v Brně 
Ing. Josef Bürger, členka Rady JMK 
JUDr. Jana Pejchalová, viceprezi-
dent Hospodářské komory ČR Ro-
man Pommer, a také zástupci cechů, 
sociálních partnerů, zaměstnavatelů 
a škol. 

V průběhu všech tří soutěžních dní 
prošlo pavilonem A2 několik tisíc 
lidí - zastavovali se nejen kvůli pou-
tavému doprovodnému programu, ale 
také se zajímali o soutěže samotné. 
Bylo to určitě povzbuzení jak pro 
mladé budoucí mistry řemesel, kteří 
vidí, že jejich práce je zajímavá a oceňovaná, tak 
pro širokou veřejnost, která si připomněla po-
třebu podpory nových talentů. Řemeslníků, a to 
nejen v oblasti stavebnictví, ubývá, a je proto 
třeba na jejich výchovu zaměřit více pozornosti. 
Je tedy dobrou zprávou, že se o takové soutě-
že a celkově vzdělávání mladých talentů zajímá 
stále víc firem – jejich potenciálních zaměstna-
vatelů. 

Výsledky soutěží: 
Vyhlašovatelem Mistrovství ČR pro obor 

vzdělání klempíř, pokrývač a tesař je Cech klem-
pířů, pokrývačů a tesařů ČR. 

Vítězné družstvo v oboru KLEMPÍŘ: Lukáš 
Váchal a Lukáš Víšek, ze Střední školy služeb 
a řemesel Stochov. 

Lukáš Váchal se zároveň stal laureátem 12. 
ročníku přehlídky České ručičky. 

Vítězné družstvo v oboru POKRÝVAČ: Da-
vid Cábel aTomáš Hromada, ze Středního od-
borného učiliště Opava, p. o. 

David Cábel se zároveň stal laureátem 12. 
ročníku přehlídky České ručičky. 

Vítězné družstvo v oboru TESAŘ: Peter Leoš 
a Zdeněk Linart, ze Středního odborného učili-
ště Opava, p. o. 

Peter Leoš se zároveň stal laure-
átem 12. ročníku přehlídky České 
ručičky. 

Vyhlašovatelem Mistrovství ČR 
v soutěži odborných dovedností 
oboru vzdělání kominík je Morav-
ské kominické společenstvo. 

Vítězné družstvo v oboru KO-
MINÍK: Josef Koudelka a Patrik 
Panoch, z Integrované střední ško-
ly Rakovník, p. o. 

Josef Koudelka se zároveň stal 
laureátem 12. ročníku přehlídky 
České ručičky. 

Vyhlašovatelem soutěže odbor-
ných dovedností oboru vzdělání 
čalouník je Cech čalouníků a de-
koratérů a truhlářů, z. s., záštitu 
převzaly MŠMT, Hospodářská 
komora ČR a Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků 
ČR. 

Vítězné družstvo v oboru ČA-
LOUNÍK: Anna Melicharová 
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MISTROVSTVÍ ČR V ŘEMESLNÝCH ZRUČNOSTECH 
a Lukáš Hofman, ze Střední školy řemeslné Ja-
roměř. 

Vyhlašovatelem soutěže v oboru učeň instala-

tér 2020 je Cech topenářů a instalatérů ČR, orga-
nizátorem soutěže pak Střední škola polytechnic-
ká Brno, Jílová, p. o. 

Vítězem soutěže UČEŇ INSTALATÉR 2020 
se stal Dmytro Yakim, ze Střední školy polytech-
nické Brno, Jílová, p. o. 

Dmytro Yakim se zároveň stal laureátem 12. 
ročníku přehlídky České ručičky.

Na základě pozvání ředitele Střední školy 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy Ing. Josefa 
Hypra se zástupci OS Stavba ČR zúčastnili le-
tošního soutěžního klání pořádaného při příleži-
tosti Stavebního veletrhu v Brně. Předseda svazu 
Ing. Pavel Zítko byl požádán, aby spoluzahájil 
letošní soutěž, a při svém úvodním slově mimo 
jiné řekl: 

Vážení přítomní, milí soutěžící, velmi rád jsem 
přijal pozvání účastnit se jako divák vašeho dneš-
ního klání. Jsem předsedou Odborového svazu 
Stavba ČR a musím říci, že jsem jako představitel 
organizace, která zastupuje zaměstnance ve sta-
vebnictví, velmi často konfrontován se skutečnos-
tí, že v oboru chybí kvalifikovaná pracovní síla. 
Jsem přesvědčen, že z tohoto pohledu vás čeká 
velmi slibná budoucnost. Věřím i v to, že postup-
ně bude růst prestiž stavebních řemesel, a že se 

pohled společnosti na povolání stavbařů bude 
vyvíjet pozitivním směrem. Předpoklady pro to 
jsou a již dnes je to myslím evidentní. Sehnat 

solidního, zručného a schopného 
pokrývače, klempíře, tesaře, komi-
níka, čalouníka, ale i třeba zedníka 
nebo obkladače je celkem slušná 
fuška. V mnoha případech je to úkol 
téměř neřešitelný. Náš svaz zastu-
puje v rámci celé České republiky 
všechny zaměstnance pracující 
ve stavební výrobě, ve výrobě sta-
vebních hmot a v těžbě stavebních 
surovin. Našim hlavním posláním 
je vyjednat prostřednictvím kolek-
tivních smluv co nejlepší podmínky 
pro naše členy, pro zaměstnance 
v těchto oborech. Těmi podmínka-
mi nejsou pouze mzdy, čili odměna 
za práci, ale i pracovní prostředí, 
pracovní doba, stravování, ubyto-
vání, doprava na pracoviště a celá 
řada dalších. Nevím, zda jde o ná-
hodu, nebo zda je v tom určitá sym-
bolika, ale shodou okolností je prá-

vě v tuto dobu zahajováno další jednání, jehož 
cílem je zajistit pro rok 2020 odpovídající růst 
mezd v našem odvětví. A ač si pravděpodobně 
právě říkáte, proč to tady zmiňuji, že vás se to 
netýká, tak vás mohu ubezpečit, že se v tomto 
mýlíte. My jsme přesně před rokem uzavřeli ko-
lektivní smlouvu pro celé odvětví na historicky 
nejdelší období 5 let, s výjimkou mezd, které se 
sjednávají každoročně. Čili účinnost smlouvy je 
až do roku 2024 a její ustanovení a podmínky 
v ní vyjednané se tedy budou na řadu z vás vzta-
hovat při vašem vstupu na pracovní trh – věřím, 
že vám ve startu do zaměstnání pomohou. Ale 
zpět k vaší soutěži, neboť vidím, že jste již na-
těšeni na to, abyste nám všem zde přítomným, 
ale i svým soupeřům, předvedli, co jste se na-
učili, a dokázali nám i porotě, že si zasloužíte 
příslušné uznání. Ode mne však máte uznání již 
dopředu. Smekám před vámi a věřím, že to, co 
jste se naučili ve svých školách, od svých mi-
strů, předvedete nejen zde na této soutěži, ale 
že to budete potom předvádět ve vašem dalším 
profesním životě. Stavebnictví vás, nastupující 
generaci, moc potřebuje. Držím palce! 

Druhému soutěžnímu dni byl přítomen mís-
topředseda svazu Stanislav Augustin, který se 

zároveň účastnil jako host i zakláda-
jící schůze Cechu zedníků, na kte-
rém vystoupil i generální ředitel 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
Ing. Petr Hostek ve vztahu k ne-
dostatku učňů ve školách, které řeší 
i Představenstvo SPS. Dále zmínil, 
že se i změnila k lepšímu situace 
v rámci spolupráce s Hospodářskou 
komorou. Předseda Cechu zedníků 
ČR Ing. Drahoslav Matonoha při-
pomněl důležitou celospolečenskou 
úlohu podpory stavbařů a poraden-
ství drobných investorů ve vztahu 
ke zkvalitnění odborného výcviku.

Společnost HELUZ představila 
svůj nový výrobek, a to maltu HE-
LUZ SIDI, která se již jen nanáší 
jako finální výrobek na cihly vá-
lečkem. Dále na tomto jednání vy-
stoupili zástupci výrobců osobních 
ochranných pracovních prostředků, 
softwaru pro projektování drobných 
staveb a pro výuku ve školách.

 (red)Mistrovství ČR v řemeslných oborech   Stanislav Augustin


