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V  posunutém termínu a  mimořádné 
„rouškové“ době jednal 27. května III. 
Sněm OS Stavba ČR v  současném vo-
lebním období. V úvodu předseda svazu 
Ing. Pavel Zítko především poděkoval jak 
těm, kteří stáli (a mnohde ještě pořád sto-
jí) v první linii zvládání koronavirové pan-
demie, tak i všem členům a funkcionářům 
svazu za jejich pozitivní přístup k důsled-
kům mimořádných opatření. 

Ocenil také solidní přístup zaměstnavatelů, zá-
roveň však upozornil, že to horší může teprve při-
jít – masivní propouštění, tlak na snižování mezd, 
zkrácené úvazky atd. Zdůvodnil posunutí termí-
nu konání Sněmu, omluvil nepřítomné (některé 
z důvodu nemoci, jiné pro neuvolnění zaměst-
navatelem z titulu chybějící pracovní síly), a to 
včetně našich slovenských kolegů, kteří zatím 
nemohli vycestovat. Informoval také, že březno-
vé jednání svazového předsednictva proběhlo – 
ze známých důvodů – formou „per rollam“, čili 
prostřednictvím e-mailové pošty a telefonického 
spojení.

Byl schválen program jednání a zvoleno pra-
covní předsednictvo, stejně jako řídící jednání, 
mandátová a návrhová komise a skrutátor.

Po nezbytné kontrole plnění usnesení z mi-
nulého Sněmu následovala – za řízení Ing. Pe-
tra Půty - zpráva o činnosti Předsednictva OS 
od prosince 2019, a to formou prezentace, kte-
rou předseda svazu doplnil vysvětlujícím ko-
mentářem. Kromě poznámek k jednáním Rady 
ČMKOS, tripartity, k dost komplikovanému vy-
jednávání Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyš-
šího stupně (KSVS) a k dalším akcím zdůraznil, 
že cílem všech jednání vedení svazu na různých 
úrovních je především udržení zaměstnanosti, 
zachování koupěschopnosti obyvatelstva, po-
krytí inflace růstem mezd a cílená pomoc pouze 

pandemií skutečně 
zásadně postiženým. 
Zmínil i nutnost zru-
šení plánovaného 
školení svazových 
funkcionářů a jeho 
uvažované přesunutí 
do podzimních mě-
síců. V následující 
diskusi bylo mj. kon-
statováno, že vládní 
pomoc stavebním 
firmám zatím není 
až tak moc vidět 
(Milan Fišer), a že 
jejich citelným pro-
blémem je také dočasné „uzavření“ Slovenska 
a Polska a tedy okamžitý nedostatek pracovníků 
(Ing. Pavel Němejc).

Následující písemnou zprávu Komise kolek-
tivního vyjednávání okomentoval její předseda 
Petr Janoušek. V souvislosti s ne zrovna jed-
noduchým vyjednáváním Dodatku č. 1 KSVS, 
týkajícího se pouze mzdových tarifů pro období 
1. 4. 2020 – 31. 3. 2021, vyjádřil své obavy o to, 
jak bude kolektivní vyjednávání se Svazem pod-
nikatelů ve stavebnictví (SPS) probíhat příští rok 
na jaře. Doplnili ho předseda svazu a Karel Hni-
lička se svými postřehy z jednání se SPS.

Po informaci o výrobě a mzdovém vývoji 
ve stavebnictví, a to jak ve stavební výrobě, tak 
ve výrobě stavebních hmot, následovala zpráva 
mandátové komise, konstatující usnášeníschop-
nost jednání Sněmu. Bylo představeno rovněž 
zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví 
v rámci působnosti svazu za loňský rok, stejně 
jako zpráva Revizní komise OS. K účetní závěr-
ce za rok 2019 předseda svazu doplnil, že svaz je 
po finanční stránce stabilizovaný, ocenil průběž-
nou kontrolu jak ze strany Finanční a majetkové 

VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2020 ÚSPĚŠNĚ ZAVRŠENO
Dne 16. dubna 2020 v odpoledních ho-

dinách byl podepsán Dodatek č. 1 Ko-
lektivní smlouvy vyššího stupně. Bylo tak 
úspěšně zakončeno kolektivní vyjedná-
vání na úrovni odvětví pro rok 2020. 

Vyjednávání začalo již v závěru loňské-
ho roku, kdy Sněm OS schválil návrh znění 
Dodatku č. 1, obsahující pouze úpravu výše 
minimálních mzdových tarifů. Následně byl 
tento návrh předložen straně zastupující za-
městnavatele, čili Svazu podnikatelů ve sta-
vebnictví. Po vzájemné dohodě pak v průběhu 
ledna a zejména února letošního roku proběhla 
jednání vyjednávacích skupin obou smluvních 
partnerů (resp. tří smluvních stran). Na jedná-
ních byla diskutována, kromě návrhu na změnu 
minimálních mzdových tarifů, i otázka změny 
článku ohledně četnosti zdravotních prohlí-
dek u zaměstnanců pracujících v noci. Strana 

zastupující zaměstnavatele chtěla tento článek 
změnit a snížit četnost povinných lékařských 
prohlídek na 1x za dva roky. Jednání vyjed-
návacích týmů nakonec nedospělo ke shodě 
a vyjednávání na této úrovni skončilo v závěru 
února nezdarem. Osud Dodatku č. 1 Kolektivní 
smlouvy vyššího stupně (KSVS) byl tedy pře-
dán do rukou nejvyšších představitelů smluv-
ních stran. Ti se pak měli pokusit vyřešit hrozí-
cí spor vzájemným jednáním v průběhu měsíce 
března 2020. Za standardních podmínek by 
k tomu pravděpodobně došlo, nicméně do ce-
lého procesu vyjednávání zasáhla tzv. „vyšší 
moc“ - tou, jak všichni víme, bylo rozšíření 
nákazy nemocí COVID-19 a následná opatře-
ní. V souvislosti s touto situací pak byla otázka 
řešení dodatku KSVS na chvíli přerušena a mu-
sely být akutněji řešeny „důležitější“ okolnosti. 
Po prvním „oklepání se“ z nečekaného náporu 
koronavirové hrozby bylo z iniciativy předsedy 

našeho svazu rozběhnuto jednání mezi prezi-
dentem SPS a předsedou OS, který zastupoval 
z pověření předsedy OS DOSIA i druhého od-
borového partnera. Vedení OS předložilo svou 
představu na řešení vzniklého sporu, kdy poža-
dovalo navýšení minimálních mzdových tarifů 
v měsíční mzdě o 1250 Kč (ve všech tarifech 
– růst o 6,3 %), v hodinové mzdě pak o 7,50 Kč 
ve všech tarifech (růst o 8,3 %). Zároveň vy-
slovilo ochotu přistoupit - při akceptaci výše 
uvedených návrhů - na úpravu článku ohled-
ně lékařských prohlídek. Návrh v této podobě 
nakonec podpořila i vyjednávací skupina SPS, 
nicméně představenstvo zaměstnavatelského 
svazu na svém jednání tento návrh zamítlo 
s tím, že nárůst ve výši 8,3 % je pro ně nepři-
jatelný. Pověřilo prezidenta SPS dalším jedná-
ním s tím, že je třeba zajistit „plynulejší“ růst 

JEDNAL SVAZOVÝ SNĚM

komise, tak Revizní komise. Odpovědí na dotazy 
se pak zhostil spolu se svazovou specialistkou 
Vlastou Eisenhammerovou. Vzhledem ke sta-
vu a vývoji členské základny se rozvinula vše-
obecná diskuse zaměřená zejména na možnosti 
účelné propagace členství mezi zaměstnanci - 
neodboráři.

Valná hromada Podpůrného fondu OS se za ří-
zení předsedy jeho Rady a místopředsedy svazu 
Stanislava Augustina zabývala dosavadní čin-
ností fondu, jeho účetní závěrkou za loňský rok 
a drobnou úpravou Statutu fondu.

V „různém“ bylo projednáno a odsouhlaseno 
doplnění Jednacího řádu Sněmu, které – právě 
na základě zkušeností ze současnosti – umožňuje 
předsedovi, případně místopředsedovi svazu pro-
jednání „per rollam“ se všemi členy Sněmu toho, 
co je nezbytné a vyžaduje neodkladné rozhodnu-
tí, samozřejmě prokazatelnou formou.

Závěrem předseda svazu poděkoval všem pří-
tomným za aktivní účast a za jejich práci v zá-
kladních a místních organizacích, popřál všem 
pevné zdraví a vyjádřil naději, že zítřky, které nás 
čekají, budou snad už jen lepší. (RV) 

Foto: Zdeněk Švehla
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 Foto: Bc. Iveta Pýchová
komise kolektivního vyjednávání, ale i všem čle-
nům Předsednictva OS.

Věřím, že dosažený výsledek vyjednávání pro 
rok 2020 ocení i odborové organizace působí-
cí u našeho svazu, zejména pak ty, pro které se 
tímto podařilo vytvořit dostatečnou podporu pro 
úspěch jejich vyjednávání pro rok 2020.

Pavel Zítko – předseda OS  

VYJEDNÁVÁNÍ PRO ROK 2020 ÚSPĚŠNĚ ZAVRŠENO
Dokončení ze strany 1 
mzdových tarifů. Po dalších intenzivních jed-
náních vrcholných představitelů SPS a OS byl 
nakonec nalezen rozumný kompromis, který 
znamenal udržení sociálního smíru. Všechny 
zúčastněné strany pak při podpisu Dodatku č. 
1 KSVS vyslovily přesvědčení, že se podaři-
lo najít dostatek rozumu na všech stranách. 
Podepsaný dodatek tak vytvořil základní pod-
mínky pro udržení zaměstnanosti v oboru i pro 
rozumný růst mezd, který přispěje k udržení 
reálné hodnoty mzdy. Zároveň tím byl polo-
žen základní kámen pro vyjednávání na úrovni 
podniků u těch zaměstnavatelů a odborových 
organizací, které ještě vyjednávání pro letošní 
rok neukončily. Svazy zastupující zaměstnance 
měly totiž před úspěšným ukončením vyjedná-
vání celou řadu dotazů na výsledek vyjednává-
ní v letošním roce, a byly tak pod určitým tla-
kem. Zároveň všichni konstatovali, že udržení 
sociálního smíru vytvořilo velmi dobrou pozici 
všem smluvním stranám pro řádnou obhajobu 
svých oprávněných zájmů a k podpoře oboru 
jako celku. Ukázka „klidu“ v oboru je určitě 
cennou devízou i velkým příslibem do budouc-
na.

Výsledkem vyjednávání je tedy uzavření Do-
datku č. 1 KSVS, který obsahuje pouze doho-
du o navýšení mzdových tarifů, a to ve výši + 
6,3 % pro měsíční mzdy (+ 1 250 Kč v každém 
stupni) a + 6,5 % u hodinových tarifů (rozmezí 
+ 5,0 – + 7,5 Kč/hod.). Smluvní strany zároveň 
podepsaly žádost o rozšíření závaznosti tohoto 

dodatku na všechny subjekty, které působí v od-
větví stavebnictví a příbuzných oborech (těžba 
stavebních surovin a výroba stavebních hmot).

Za vedení OS Stavba patří poděkování všem 
aktérům, kteří se podíleli na výše uvedeném vý-
sledku, za jejich skvěle odvedenou práci ve pro-
spěch členů svazu. Toto poděkování patří jak 
členům vyjednávacího týmu OS, tak členům 

NOVELA ZÁKONA O OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
1. května letošního roku vstoupil v plat-

nost zákon č. 205/2020 Sb., kterým se 
mění zákon č. 258/2000 Sb., o  ochraně 
veřejného zdraví a  o  změně některých 
zákonů, ve  znění pozdějších předpisů, 
a  další související zákony (č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách, 
č. 634/1992 Sb., o  ochraně spotřebi-
tele, č. 234/2014 Sb., o  státní službě, č. 
164/2001 Sb., lázeňský zákon, č. 48/1997 
Sb., o  veřejném zdravotním pojištění, 
všechny v platném znění), a který přináší 
změny i do oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci.

Nejvýznamnější změny, které se týkají právě 
oblasti BOZP:
Kategorizace prací

Při oznámení, které práce zařadil zaměstnava-
tel do kategorie druhé, nově vznikla povinnost 
k oznámení předložit k tomuto oznámení násle-
dující údaje:

● označení práce,
●  název a umístění pracoviště, kde je daná prá-

ce vykonávána,
●  výsledky hodnocení expozice fyzických 

osob vykonávajících danou práci jednot-
livým rozhodujícím faktorům pracovních 
podmínek v charakteristické směně včetně 
doby trvání této expozice,

●  délku směny (u vícesměnného provozu re-
žim střídání směn),

●  počet zaměstnanců vykonávajících danou 
práci, z toho počet žen,

●  opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnan-
ců vykonávajících danou práci.

Dříve tato povinnost platila pouze pro podání 
návrhu na zařazení prací do kategorie 3 nebo 4, 
nově platí i pro kategorii 2.

Zaměstnavatel má nově dle § 37 možnost při-
pojit k žádosti nebo oznámení o zařazení prací 
do kategorií namísto protokolů o měření riziko-
vých faktorů pracovních podmínek jenom od-
borné hodnocení. To se týká pouze rizikových 
faktorů fyzické námahy a pracovní polohy, jeho 
podmínky jsou nově upraveny v § 38. Odborné 
hodnocení však smí provádět pouze držitel auto-
rizace k vyšetření v oboru fyziologie práce. Pou-
žít odborné hodnocení není možné v případě, kdy 
dochází k vyřazení práce z rizikové kategorie.
Nemoci z povolání a nutnost provádět měření

Nově také zaměstnavateli vznikla povinnost 
dle odst. (3) § 38 - v případě, že u něj vznikne 
nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z po-
volání, a to ve vztahu k rizikovému faktoru fy-
zické námahy nebo pracovní polohy, předložit 
do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání 
nebo ohrožení nemocí z povolání příslušnému 
orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při 
níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení ne-
mocí z povolání, protokol o měření uvedeného 
rizikového faktoru.
Kategorizace prací a agentury práce

Vznikl také nový § 40a, který upravuje po-
vinnosti v oblasti kategorizace prací ve vztahu 
uživatel – agentura práce. Uživatel má nově 
přímo uloženu povinnost kategorizovat práci 
zaměstnance agentury práce a této agentuře 
předat výsledky kategorizace. V případě, že jde 
o rizikovou práci, musí uživatel vést evidenci ri-
zikové práce, a po skončení dočasného přidělení 

ZRUŠENÉ A ODLOŽENÉ  
SVAZOVÉ AKCE  

V 1. POLOLETÍ 2020
Přebory ČR stavebních škol
v silovém čtyřboji 19. 3. (zrušeno)
v nohejbalu 25. 3. (zrušeno)
ve florbalu 23. 4. (zrušeno)
v in-line bruslení 12. 5. (zrušeno)
v atletice 18. – 19. 5. (zrušeno)

DALŠÍ AKCE
 školení funkcionářů OS 7. – 8. 4.  
a 21. – 2 2. 4. (odloženo)
 jednání Předsednictva OS 25. 3.  
(nahrazeno jednáním „per rollam)
 jednání Revizní komise OS 24. 3. 
(zrušeno)
 letní sportovní hry  
OS 26. – 27. 6. (zrušeno) (red)

zaměstnance agentury práce předat tuto eviden-
ci agentuře, která ji uchová.
Nebezpečné chemické látky a směsi

§§ 44a a 44b byly uvedeny do souladu s ev-
ropskými předpisy. Z § 44a byla odstraněna 
povinnost zpracovávat písemná pravidla pro na-
kládání s vybranými nebezpečnými chemickými 
látkami a směsmi a povinnost jejich projednání 
na místně příslušné krajské hygienické stanici.

(red)
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NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE

V oblasti kontrolní činnosti provedl svazový 
inspektor bezpečnosti práce (SIBP) v roce 2019 
celkem 35 svých naplánovaných kontrol v za-
městnavatelských organizacích. Na pozvání zá-
stupců ZO a vedení firem se zúčastnil 2 kontrol 
v souvislosti s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce (ZP) a na vyžádání 1 mimořádné 
kontroly BOZP. Rovněž byl přizván v souvis-
losti s dohodou o vzájemné spolupráci mezi OS 
Stavba ČR a Českým báňským úřadem k účasti 
na 4 komplexních prověrkách jednotlivých Ob-
vodních báňských úřadů (v jejich rámci se zú-
častnil celkem 8 kontrol) a na 7 specializovaných 
prověrkách Obvodních báňských úřadů, a těchto 
prověrek se aktivně zúčastnil.

Závady, které při kontrolách SIBP zjišťuje, 
se víceméně opakují, v drtivé většině případů se 
jedná o závady, které vyplývají z běžného pro-

BOZP V LOŇSKÉM ROCE

Účinnost od 30. 7. 2020
●  Změny ve vazbě na odvolání zaměstnance 

z vedoucího pracovního místa nebo jeho 
vzdání se (§ 73 a § 73a ZP)

●  Změny v oblasti pracovní doby – vícesměn-
ný pracovní režim, zkrácená stanovená týdenní 
pracovní doba, neuplatnění pružné rozvržení 
prac. doby a vztah pružného rozvržení prac. 
doby a překážek v práci (§ 78, § 79 odst. 3, § 85 
odst. 5 a § 97 ZP)

●  Odměňování – práce přesčas a příplatek 
za rozdělenou směnu (§ 127 a § 130 ZP)

●  Cestovní náhrady – změny ve vztahu ke strav-
nému (§ 176, § 177 a § 179 ZP)

●  Dlouhodobé ošetřovné – formulace ohledně 
poskytnutí pracovního volna (§ 191a ZP)

●  Prevenční povinnost v oblasti náhrady újmy 
(§ 249 ZP)

●  Náhrada za ztrátu na výdělku (§ 271b ZP) 
včetně přechodného ustanovení

●  Agenturní zaměstnávání při vyslání k výko-
nu práce v rámci nadnárodní poskytování 
služeb (§ 309a ZP) včetně přechodného usta-
novení

●  Povinnost k vydání potvrzení o zaměstnání 
a jeho obsah (§ 313 ZP)

●  Podmínky při vyslání zaměstnance k výkonu 
práce v rámci nadnárodní poskytování slu-
žeb (§ 319 a nový § 319a) 

● Běh lhůty (§ 332 ZP)
●  Doručování písemností (§ 334 až § 337, včet-

ně nového § 335a ZP)
●  Přechod práv a povinností z pracovněpráv-

ních vztahů a výpověď z pracovního poměru 
v souvislosti s ním (§ 51a, § 338 a § 340 ZP) 
včetně přechodných ustanovení

●  Co se rozumí jiným členským státem Evrop-
ské unie (nový § 350b ZP)

●  Průměrný výdělek ve vazbě na nejnižší úrov-
ně zaručené mzdy (§ 357 ZP)

●  Změny v zákoně o inspekci práce v návaz-
nosti na změny v ZP a na přestupkový zákon 
(251/2005 Sb.), s výjimkou změn v oblasti do-
volené. 

Účinnost od 1. 1. 2021
●  Pracovní volno související s akcí pro děti 

a mládež (§ 203 a § 203a ZP)
●  Dovolená (§ 211 až § 223 ZP) + přechodné 

ustanovení 
●  Náhrada škody (§ 269, § 271b, § 271f, § 271g, 

§ 271i a § 271s ZP) 
●  Sdílené pracovní místo (nový § 317a ZP)
●  Příspěvek odborovým organizacím a organi-

zacím zaměstnavatelů (§ 320a ZP).
Podrobněji se změnám v Zákoníku práce budeme 
věnovat na svazovém webu, případně v dalším 
čísle Stavebníka.  (red)

vozu na pracovištích a vesměs nejsou takového 
charakteru, že by přímo ohrožovaly bezpečnost 
a zdraví zaměstnanců zvlášť hrubým způsobem. 
Celkem bylo při kontrolách SIBP v roce 2019 
zjištěno 89 závad. Některé závady (celkem 30) 
byly odstraněny během kontroly, u většiny závad 
(celkem 59) byly dohodnuty termíny odstraně-
ní s odpovědnými zaměstnanci. Závady byly 
zjišťovány tak jako v minulých letech zejména 
v oblasti úrazové prevence – celkem 75 závad. 
Nejčastějším zjištěným porušením bylo to, že 
chyběly kryty u strojů, bylo zamezeno ve vol-
ném přístupu k ovladačům a hlavním vypínačům, 
tlakové lahve byly nezajištěné proti pádu nebo 
převržení, ve skladech chybělo označení nosnos-
ti podlahy, byly nesprávně seřízené stroje, byly 
otevřené elektrické rozvaděče, bylo zjišťováno 
neoznačené potrubí druhem přepravovaného mé-
dia, chyběla nebo byla nesprávně seřízená „stop 
lanka“ u dopravníků, v několika případech bylo 
nedostatečné zabezpečení pracovišť ve výškách, 
apod. V oblasti hygienické prevence bylo zjiš-
těno celkem 7 závad. Jednalo se o nevyhovující 
stav vybavení sociálního zařízení a také o to, že 
v lékárničkách první pomoci byly prostředky 
s prošlou dobou expirace apod.  V 5 případech 
bylo zjištěno, že zaměstnanec nepoužíval při prá-
ci přidělené osobní ochranné pracovní prostředky 
(OOPP) nebo tyto byly poškozené, v 1 případě 
byl zjištěn nedostatek v zabezpečení rizikového 
pracoviště a v 1 případě bylo zjištěno porušení 
uzavřené kolektivní smlouvy tím, že se zástupci 
zaměstnanců nebyl dostatečně projednáván stav 
v oblasti BOZP, zejména plnění stanovených pre-
ventivních opatření v odstraňování závad zjiště-
ných při ročních prověrkách BOZP dle § 108 ZP. 

Během sledovaného období se na SIBP jednot-
liví členové a funkcionáři ZO nejčastěji obraceli 
se žádostmi o konzultace k oblasti odškodňování 
pracovních úrazů a k úrovni pracovních podmí-
nek a pracovního prostředí. 

V průběhu roku 2019 došlo ve firmách v pů-
sobnosti OS Stavba ČR ke vzniku 1 smrtelného 
pracovního úrazu a ke vzniku 5 závažných pra-
covních úrazů, tzn. pracovních úrazů s hospitali-
zací delší než 5 dnů. 

V oblasti spolupráce s orgány Státní báňské 
správy se SIBP v průběhu roku 2019 zúčastnil 
komplexních prověrek BOZP, které provedly 
Obvodní báňské úřady (OBÚ) Hradec Králo-
vé ve společnosti Skanska a.s., lom Zárubka, 
ve společnosti Wienerberger s.r.o., OBÚ Ostrava 
ve společnosti Českomoravský štěrk, a.s. a OBÚ 
Most ve společnosti Lafarge Cement, a.s. (3 kon-
troly). SIBP se rovněž zúčastnil specializovaných 
prověrek OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA 
Kamenolomy, a.s., lom Chomutovice, a lom 
Plaňany, specializovaných prověrek OBÚ Soko-
lov ve společnostech EUROVIA Kamenolomy, 
a.s., lom Horní Tašovice, a LB MINERALS, 
s.r.o., provoz Skalná, specializované prověrky 
OBÚ Brno ve společnosti HELUZ cihlářský 
průmysl, v.o.s., závod Hevlín, specializované 
prověrky OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINE-
RALS, s.r.o., provoz Chlumčany, a specializova-
né prověrky OBÚ Ostrava ve společnosti EURO-
VIA Kamenolomy, a.s., lom Jakubčovice.

V rámci dohody o spolupráci OS Stavba Čes-
ké republiky a Českého báňského úřadu se SIBP 
zúčastnil na pozvání i vytýkacího řízení v souvis-
losti se vznikem závažného pracovního úrazu se 
společností KAVEX-GRANIT HOLDING a.s.

Během roku 2019 se SIBP na pozvání odbo-
rové organizace zúčastnil provedení ročních 
prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s § 108 zákona č. 262/2006 Sb., ZP, 
ve 2 případech, a to ve společnosti LB MINE-
RALS s.r.o., VJ Plzeňsko, pracoviště Horní Bříza 
a pracoviště Kaznějov, a 1 mimořádné kontroly 
BOZP ve společnosti HOCHTIEF CZ a.s., divize 
Pozemní stavby Čechy, závod Speciální činnosti 
Planá nad Lužnicí.

V průběhu roku 2019 provedl SIBP v oblasti 
vzdělávání školení funkcionářů našeho OS z ob-
lasti BOZP na školení v Praze a v Luhačovicích. 
Zájem o toto školení byl celkově větší než v mi-
nulých letech, což se projevilo vyšším počtem 
účastníků. SIBP rovněž provedl školení odbo-
rových funkcionářů společnosti HOCHTIEF CZ 
a.s. v Sezimově Ústí.

V oblasti legislativy SIBP zpracoval 3 stano-
viska. Zdeněk Švehla, SIBP

ZLATÝ PERMON 2019
Cena za bezpečnost v hornictví, podzemním 

stavitelství a ostatních činnostech se propůjčuje 
a uděluje subjektům podléhajícím dozoru Státní 
báňské správy ČR jako projev uznání za dosaže-
ní vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci.

Zasedání hodnotící komise zřizovatelů cen 
za bezpečnost v hornictví „Zlatý Permon“ se 
uskutečnilo v prostorách ředitele kanceláře úřadu 
na Českém báňském úřadu dne 6. května 2020.

Jednání se zúčastnili:
JUDr. Pavel Dvořák – ředitel kanceláře
Ing. Dušan Havel – ředitel odboru hornictví ČBÚ
JUDr. Ing. Ladislav Svoboda
Rostislav Palička – předseda OS PHGN
Ing. Pavel Zítko – předseda OS Stavba ČR

Na jednání byly ředitelem kanceláře předlo-
ženy podklady k soutěži o cenu „Zlatý Permon“ 
za rok 2019. Komise rozhodla takto:

I. kategorie – subjekt do 50 zaměstnanců – 
do užšího výběru postoupily organizace:
KERACLAY, a.s.
Městské lesy Hradec Králové a.s.
Sokolovská uhelná, právní nástupce, provoz Ka-
menolom
Cena byla udělena organizaci:  KERACLAY, 
a.s.

II. kategorie – subjekt od 51 do 500 zaměstnan-
ců – do užšího výběru postoupily organizace:
Českomoravský štěrk, a.s.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
THK-ČECHPOL s.r.o.
Cena byla udělena organizaci:    Českomoravský 
štěrk, a.s.
III. kategorie – subjekt nad 500 zaměstnanců 
– do užšího výběru postoupily organizace:
Austin Detonátor s.r.o.
OKD, a.s.
Severočeské doly a.s., DNT
Cena byla udělena organizaci:    OKD, a.s.

S potěšením můžeme konstatovat, že ve vítěz-
ných organizacích v kategoriích I. a II. působí 
základní organizace Odborového svazu Stavba 
České republiky, což svědčí o velmi dobrém pří-
stupu vedení těchto společností nejen k oblasti 
BOZP, ale i k péči o zaměstnance, což bylo při 
vlastním provedení hodnocení také konstatová-
no. Vlastní předání ocenění bude v letošním roce 
provedeno později než obvykle a předpokládá se, 
že proběhne v letních měsících. 

Zdeněk Švehla, SIBP
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Nevíte kam v létě za odpočinkem??? 
Zde vám nabízíme pár tipů na rekreaci od našich základních organizací… 
Rekreační středisko Trnávka 
Želiv 52, 394 44 Želiv (kapacita 100 lůžek) 
Jindřich Muller tel. 602 458 544,  
muller200@seznam.cz, http://muller.pelhrim.cz/

Chata Mikulčin Vrch 
26 Vápenice, Vápenice 68774 

Chorvatsko 
ostrov Pag – kemp Straško

Penzion Sokol  
v Pasekách nad Jizerou 
Paseky nad Jizerou 270, 512 47 (kapacita 80 lů-
žek) 
Jindřich Muller tel. 602 458 544,  
muller200@seznam.cz, http://muller.pelhrim.cz/ 
www.odbory-metrostav.cz

Nachází se v Bílých Karpatech a je ji možno vy-
užít k letní i zimní rekreaci. 
Je určena pro dvě rodiny - 8 lůžek. Tvoří ji dvě 
samostatné části (dvě ložnice, kuchyň, sprchový 
kout, sociální zařízení), které mají společný obý-
vací pokoj s krbem a televizí. Dále je k dispozici 
herna se stolem na stolní tenis a kulečník. 
Rekreanti 280,- Kč/noc, děti do 15 let 200,- Kč/
noc 
Lenka Rozsívalová – tel. 603 718 443, 
585 106 283, lenka.rozsivalova@skanska.cz

Ubytování ve 2 karavanech a v 5 stanech – 
plně vybaveny 

Podrobné info. s termíny a cenou naleznete na: 
https://www.zoskanska.cz/chorvatsko2/

Lenka Rozsívalová – tel. 603 718 443, 
585 106 283, lenka.rozsivalova@skanska.cz

Týdenní pobyt u moře s Pilates
29.6. – 7.7.2020:  
2 800,-Kč – členové ZO Skanska DS
4 300,- Kč – zaměstnanci Skanska
5 300,- Kč – rodinní příslušníci a ostatní

Stravování: vlastní
Doprava:  dálkový autobus s klimatizací
Cena zahrnuje: dopravu, 7x ubytování, 2 hodi-
ny cvičení denně 
Kemp Straško patří mezi nejlépe hodnocené 
kempy v Chorvatsku, nabízí široké možnosti vy-
žití po sportovní i společenské stránce.  Ubytova-
ným je k dispozici sportovní areál s tenisovými 
kurty, stoly na stolní tenis, posilovnou a hřištěm 
na beach volejbal.  Rekreanti v kempu Skanska si 
mohou zapůjčit 4 kola.   
Lenka Rozsívalová – tel. 603 718 443, 
585 106 283, lenka.rozsivalova@skanska.cz
www.zoskanska.cz

Přejeme všem našim členům a příznivcům pohodovou dovolenou i v současné 
nelehké době, spoustu krásných zážitků a  načerpání mnoha sil, byť pevně 
věříme, že to nejhorší už máme za sebou. Hodně zdraví a spokojenosti!

Vedení OS a redakce Stavebníka

 Hracholusky 2020 
 Stan  
20.6. – 27.6.2020 a 18.7-25.7.2020 - cena 1.200, -Kč+ poplatky v kempu 
 (Stan stojí na dřevěné podlaze a je vybaven světlem, lednicí s mrazákem, vařičem, mikrovlnnou 
troubou, teplometem, stolem, židlemi a matracemi.)
 Karavan  
20.6. – 27.6.2020 – cena 2.000, -Kč + poplatky v kempu, 
 (Karavan je vybaven předstanem s venkovním stolem, židlemi, světlem, lednicí s mrazákem, vaři-
čem, mikrovlnou troubou, teplometem, ventilátorem, vybavení kuchyně – talíře, skleničky, hrnky, 
příbory, hrnce atd.)
 Mobilní dům  
15.8.-22.8.2020. - cena 3.000, -Kč + poplatky v kempu
(Mobilní dům je připojen na vodu, elektřinu a odpady (WC) a je kompletně vybaven. 
Součástí domu je zastřešená pergola o velikosti 6 x 2,5 metru s venkovním stolem a židlemi.
Mobilní dům je nově možno využít i v termínech od 1.9. až do 31.10.2020  
Pro rekreanty je společně k dispozici bezplatně využití ohniště, 2 pramice a kánoe.
Karel Hnilička tel. 602 268 214          www.kempkeramika.cz


