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SEDMÉ SVAZOVÉ PŘEDSEDNICTVO
Jednání se uskutečnilo 17. června podle původního plánu práce - tentokrát již „z očí v oči“,
byť ještě pořád s nezbytnými rouškami. Zahájení,
přivítání, omluvení nepřítomných a zdůvodnění
minulého jednání formou „per rollam“ se zhostil předseda svazu Ing. Pavel Zítko, stejně jako
kontroly protokolu ze zmíněného netradičního
jednání. Navázal pak aktuálními informacemi,
tradičně formou komentované prezentace. Čili
řadou jednání počínaje – namátkou finálním dohadováním konečné podoby Dodatku č. 1 KSVS,
o kterém jsme psali v minulém čísle Stavebníka, přes akce ČMKOS, účast na konferenci ZO
CEMEX a tripartitu (formou videokonference),
a konče např. návštěvou rekonstrukce úseku dálnice D 1 spolu s předsedou ČMKOS Josefem
Středulou na pozvání Milana Fišera, předsedy
KOO Skanska. Nechybělo ani představení aktuálních údajů ze stavební výroby a výroby stavebních hmot, rozbor kvality podnikových kolektivních smluv, zajímavosti stran míry zadlužení ČR,
některých zemí EU i našich domácností, a přehled výhod členství v OS Stavba ČR.

Tyto informace pak doplnil místopředseda svazu Stanislav Augustin,
mj. představením návštěvy objektu
na Kavčích horách. Bohatá diskuse
se opírala zejména o témata „aktivity
odborů v regionech“ (Petr Janoušek),
„členská základna“ (Petr Votava – ten
také neopomněl vyřídit pozdravení bývalého člena předsednictva Bc. Vladimíra Ptáčka), „současný stav zakázek“ (Milan Fišer a Ing. Petr Půta).
A také o náhledy na již tradiční podzimní mítink ČMKOS (měl by se
uskutečnit v listopadu 2020), a v nePředsednictvo OS 	
Foto archiv OS
poslední řadě i na otázku budoucího
sídla svazu. Všichni se shodli na tom, že
ať už bude vývoj jakýkoliv (prodeje odborového minulé číslo Stavebníka). A také vyhodnocení
majetku), mělo by být preferováno sídlo spolu spolupráce s orgány Státního odborného dozoru
s vedením ČMKOS a průmyslovými odborový- nad bezpečností práce a výsledky soutěže „Zlatý
mi svazy, optimálně ve vlastním objektu.
Permon 2019“ – ty představili Stanislav AugusSchváleny byly termíny a program podzim- tin a Zdeněk Švehla, SIBP.
ních Regionálních konferencí, na vědomí bylo
Ve finančním a majetkovém bloku byl vzat
vzato rozpracování závěrů III. Sněmu OS (viz na vědomí zápis z jednání svazové Finanční
a majetkové komise a po diskusi schváleny investiční akce včetně náležitých opatření s cílem
maximálního zhodnocení volných finančních
prostředků. Předsednictvo také schválilo změnu
složení Komise sportu a středních škol OS.
Rozsáhlá diskuse proběhla i ohledně školení
svazových funkcionářů – převážil názor v ledomu Radost, čili v blízkosti tošním roce již školení nepořádat, zejména pro
Na základě přání předsedy
sídla ČMKOS a dalších odbo- značné pracovní vytížení funkcionářů základních
ČMKOS Josefa Středuly se
rových svazů, náš svaz nevy- a místních organizací vzhledem k současné situuskutečnily v měsících červjímaje. Realizuje se zde velmi aci na trhu práce, a potřebné zásadní informace
nu a červenci dvě inspekční
zajímavý projekt, který po svém
návštěvy na akcích, které
zahrnout do programu Regionálních konferencí.
dokončení přinese určitě převážprovádějí zaměstnanci spoZávěrem popřál předseda svazu všem přítomně pozitivní ohlasy, neboť bude
lečnosti Skanska. Tyto inným
(a jejich prostřednictvím i všem členům OS
vítaným oživením této lokality.
spekční návštěvy zprostředStavbou zúčastněné osobně pro- Stavba ČR) hodně zdraví a příjemné prožití dokoval a předsedu ČMKOS
(RV)
váděl ředitel divize pozemního volených.
i předsedu OS Stavba ČR
stavitelství společnosti Skanska.
Pavla Zítka osobně doprováV rámci obou akcí padla celá
zel předseda Koordinačního
řada otázek, kdy se zástupci
odborového orgánu společodborového vedení ptali zejménosti Skanska Milan Fišer.
na na podmínky zaměstnanců,
V červnu se tak tak moha to i v souvislosti s probíhající
li účastníci těchto návštěv
Region I
pandemií COVID-19. Společosobně seznámit s velmi ná- Rekonstrukce D1
Foto archiv OS nost Skanska se s tímto handiPraha, Stř. Čechy, Plzeň,		
ročnou rekonstrukcí dálniční- 
capem poprala velmi dobře a je
ho úseku Humpolec – Větrný
Ústí n. L., Č. Budějovice
Jeníkov, který se nachází na legendární a často vidět, že tam, kde působí odborové organizace
úterý 13. 10. 2020
v médiích zmiňované páteřní komunikaci „D 1“. a kde je konstruktivní sociální dialog, lze i v příPo podrobném výkladu od vedoucího tohoto pro- padě neočekávaných těžkých situací konat tak,
Dům Radost	
jektu byli i přímo na stavbě, kdy naživo sledovali aby vše bylo ve prospěch zdraví zaměstnanců.
Nám. W. Churchilla 2, Praha 3 9.00 hod.
pokládku betonového povrchu dálničního tělesa. Všichni zúčastnění vedoucí představitelé spoVše bylo umocněno i nepřízní počasí, kdy mohli lečnosti Skanska nám garantovali, že ač jejich
na vlastní kůži poznat, jak je tato činnost náročná společnost podniká samozřejmě za účelem dosaRegion II
			
nejen organizačně, ale i po stránce fyzické. Dru- žení zisku, neopominutelnou součástí vyhodnoHradec Králové, Brno,		
há inspekční cesta pak vedla počátkem července cení úspěšnosti každého projektu je i bezpečnost
na stavbu multifunkčního objektu v Praze na Žiž- a ochrana zdraví zaměstnanců. Toto hledisko
Ostrava, Olomouc,
kově. Vzniknou zde jak byty, tak kanceláře, ale patří k těm, která jsou vždy na prvním místě.
středa 14. 10. 2020
i další občanská vybavenost, včetně obchodních Oslovení zaměstnanci slova svých nadřízených
prostor. Více informací o tomto projektu lze na- potvrdili a i v rámci prohlídek na staveništích
Regionální centrum
jít na odkazu https://viktoriacenter.cz/. Jedná se bylo zřetelně vidět, že je tomu věnována náležitá
Jeremenkova 40b, Olomouc  9.00 hod.
Pavel Zítko, předseda OS
o výstavbu objektu, který se nachází v blízkosti pozornost.

S ODBORÁŘSKÝMI PŘEDSEDY
NA STAVBÁCH SPOLEČNOSTI SKANSKA

REGIONÁLNÍ KONFERENCE
OS STAVBA ČR – 2020

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Dne 26. června 2020 vyšel zákon
č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další související zákony. Objevila se řada změn
i v souvislosti s BOZP. S účinností od 30.
července 2020 došlo ke změně například
u výpovědi, agenturního zaměstnávání,
doručování písemností, od 1. ledna 2021
dojde ke změnám například u dovolené
nebo u jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých. Zavádí se jednorázová náhrada nemajetkové újmy při
zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance i sdílené pracovní místo.
V § 104 se doplnilo, že osobní ochranné
pracovní prostředky musí splňovat požadavky
stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března
2016 o osobních ochranných
prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS.
Rozšiřuje se § 271b odst. 3,
kde se upřesňuje: „…Pobíral-li
zaměstnanec před tím, než se
stal uchazečem o zaměstnání,
náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti, přísluší mu tato
náhrada po dobu zařazení
do evidence uchazečů o zaměstnání v takové výši, ve které mu na ni vzniklo právo
za trvání pracovního poměru
nebo právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.
Po skončení zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání
se při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku
po skončení pracovní neschopnosti nebo při
uznání invalidity postupuje u všech poškozených podle odstavce 1“ (ten zůstal nezměněný).
Nový § 271f Jednorázová náhrada nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení
na zdraví zaměstnance stanovuje, že v takovém
případě přísluší jeho manželovi, partnerovi, dítěti
a rodiči jednorázová náhrada vzniklé nemajetkové újmy. Tato náhrada přísluší i dalším osobám
v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu
zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Lze
očekávat, že půjde spíše o výjimečné případy
nejtěžšího zdravotního poškození, a to zejména
o kómatické stavy, závažná poškození mozku
či o ochrnutí výrazného rozsahu, tj. o následky
srovnatelné s usmrcením osoby, která je v tomto
případě trvale vyřazena z většiny sfér společenského uplatnění, a smutek, strach, pocity zoufalství a beznaděje způsobují blízkým osobám
nemajetkovou újmu.
Změny nastaly také v § 271 g, který se týká
odškodňování pozůstalých po zaměstnanci,
který utrpěl smrtelný pracovní úraz.
„Náhradu přiměřených nákladů spojených
s pohřbem tvoří výdaje na zřízení pomníku nebo
desky do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné
za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto
náhradu vznikne právo; výše této náhrady se za-
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okrouhluje na celé stokoruny nahoru. Náhradu
přiměřených nákladů spojených s pohřbem tvoří
dále výdaje účtované za pohřeb, hřbitovní poplatky, výdaje na úpravu pomníku nebo desky,
cestovní výlohy a jedna třetina obvyklých výdajů
na smuteční ošacení osobám blízkým.“
Jednorázová náhrada nemajetkové újmy
pozůstalých (§ 271i) již není upravena pevnou
částkou. Oproti předchozí právní úpravě se neváže u dětí zemřelého na jejich zletilost a u rodičů
zemřelého na nutnost jejich žití ve společné domácnosti. Přísluší pozůstalému nejméně ve výši
dvacetinásobku průměrné mzdy v národním
hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu
roku, ve kterém právo na tuto náhradu vzniklo;
je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí
se každému z nich polovina této částky. Přísluší
i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako
vlastní újmu, avšak za podmínky, že tyto osoby

vznik nemajetkové újmy v konkrétním případě
prokážou. Pro tyto případy není minimální výše
jednorázové náhrady zákonem stanovena. V případě, kdy poškozený v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví zemře, soud při určení výše
jednorázové náhrady nemajetkové újmy pozůstalých zohlední již přiznanou výši jednorázové
náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném
ublížení na zdraví zaměstnance (§ 271s).
V § 320a, který se týká odborových organizací, je důležité, že stát na základě dohody v Radě
hospodářské a sociální dohody hradí příspěvek
odborovým organizacím a organizacím zaměstnavatelů také na opatření v oblasti prevence
rizik vzniku poškození zdraví zaměstnanců
následkem pracovního úrazu nebo nemoci
z povolání.

Další změny
Mění se § 51a související s výpovědí, byla-li
dána ze strany zaměstnance z důvodu přechodu
práv a povinností z pracovněprávních vztahů
nebo z důvodu přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

zení rozsahu náhradního volna, na jehož poskytnutí se může zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout místo platu za práci přesčas.
Nyní se to upřesňuje.
Pracovní volno související s akcí pro děti
a mládež upravuje nový § 203a, změna v této
souvislosti je také v § 203 odst. 2 písm. h): „Zaměstnanci přísluší za podmínek podle § 203a
pracovní volno související s akcí pro děti a mládež s náhradou mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku nejvýše za 1 týden v kalendářním
roce.“
Významná změna se týká dovolené a dodatkové dovolené - § 212 a následující. Dovolená
se již nebude se odvíjet od počtu odpracovaných
dní, ale od počtu odpracovaných hodin. Vznik
práva zaměstnance na dovolenou je založen
na jím odpracované stanovené nebo sjednané
kratší týdenní pracovní době, od níž se též odvozuje i délka dovolené. Poměrná část dovolené
činí za každou odpracovanou stanovenou týdenní pracovní dobu
nebo kratší týdenní pracovní dobu
v příslušném kalendářním roce
jednu dvaapadesátinu stanovené
týdenní pracovní doby nebo kratší
týdenní pracovní doby vynásobenou výměrou dovolené, na kterou
má zaměstnanec v příslušném kalendářním roce právo.
V § 218 se uvádí nový odst.
2: „S přihlédnutím k oprávněným zájmům zaměstnance lze
na základě jeho písemné žádosti
část dovolené za kalendářní rok,
na kterou vzniklo právo v příslušném kalendářním roce a která přesahuje 4 týdny a u pedagogických
pracovníků a akademických pracovníků vysokých škol 6 týdnů,
převést do následujícího kalendářního roku.“
A nový odst. 6: „Čerpání dovolené může zaměstnavatel zaměstnanci s jeho souhlasem výjimečně
určit v rozsahu kratším, než činí délka směny,
nejméně však v délce její jedné poloviny, nejde-li o zbývající část nevyčerpané dovolené, která
je kratší než polovina směny.“
U agenturního zaměstnávání se doplňuje
§ 309a, podle kterého je uživatel povinen v dostatečném předstihu informovat agenturu práce,
která k němu dočasně přidělila zaměstnance
k výkonu práce, o tom, že zaměstnance vyšle
k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území jiného členského státu Evropské unie, a informace musí obsahovat údaje
zde obsažené.
Zrušuje se povinnost zaměstnavatele vydat
zaměstnanci potvrzení o zaměstnání v případě
ukončení dohody o provedení práce s výjimkou
těch dohod, u kterých je prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami z odměny z dohody
nebo které založily účast na nemocenském pojištění (§ 313).

Zákonem č. 285/2020 Sb. byl zrušen § 93a
Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví.

Sdílené pracovní místo upravuje nový §
317a. Zaměstnavatel může se dvěma nebo více
zaměstnanci s kratší pracovní dobou a se stejným
druhem práce uzavřít dohody, podle nichž si zaměstnanci budou na sdíleném pracovním místě
sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě tak, aby každý z nich na základě
společného rozvrhu pracovní doby naplnil průměrnou týdenní pracovní dobu nejdéle ve čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

V § 127 odst. 1 chybělo jednoznačné vyme-

Dokončení na straně 3

V § 78 písm. e) se místo třísměnný pracovní
režim práce uvádí vícesměnný pracovní režim
práce.

VELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
Pokračování ze strany 2
V § 319 se objevuje doplnění týkající se vyslání zaměstnance zaměstnavatele z jiného
členského státu Evropské unie k výkonu práce
v rámci nadnárodního poskytování služeb na území České republiky a přidává se nový § 319a,
který se týká doby vyslání tohoto zaměstnance.
Došlo ke zjednodušení při doručování písemností. Písemnost, kterou doručuje zaměstnavatel prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb, zasílá zaměstnavatel na poslední adresu
zaměstnance, kterou mu zaměstnanec písemně
sdělil. Nebyl-li zaměstnanec, kterému má být
písemnost doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zastižen, uloží se písemnost v provozovně provozovatele poštovních

služeb nebo u obecního úřadu. Zaměstnanec
se vyzve písemným oznámením o neúspěšném
doručení písemnosti, aby si písemnost do 15
dnů (dříve do 10 dnů) vyzvedl. Doplňuje se §
335a Doručování zaměstnavatelem prostřednictvím datové schránky. To lze jen v případě
písemného souhlasu zaměstnance. Jestliže se zaměstnanec nepřihlásí do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne dodání písemnosti do datové
schránky, považuje se písemnost za doručenou
posledním dnem této lhůty. V § 337, který se
týká doručování písemnosti určené zaměstnavateli zaměstnancem, se v odst. 3 nově uvádí:
„Jestliže zaměstnavatel odmítne převzít písemnost, neposkytne součinnost nebo jinak znemožní doručení písemnosti v místě sídla nebo
v místě podnikání zaměstnavatele, považuje se
písemnost za doručenou dnem, kdy k takové

skutečnosti došlo.“ A přibyl nový odst. 6, který
se týká datové schránky.
Změnil se také § 338 ohledně přechodu práv
a povinností z pracovněprávních vztahů.

Použité zdroje:
Důvodová zpráva k návrhu zákona, kterým
se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony;
Zákon č. 285/2020, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony.
BOZPinfo

SPOLUPRÁCE SVAZU SE STÁTNÍ
BÁŇSKOU SPRÁVOU NADÁLE PŘÍNOSNÁ

Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody za rok 2019 se uskutečnilo v zasedací místnosti
odborového svazu v jeho sídle v Praze. Jednání se
zúčastnili za ČBÚ předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., zástupce předsedy a ředitel Sekce
báňské správy Ing. Radim Mžyk a Ing. Dušan
Havel, MPA, ředitel odboru hornictví. Za stranu
OS Stavba ČR se zúčastnili předseda Ing. Pavel Zítko, místopředseda p. Stanislav Augustin
a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk
Švehla. Samotné vyhodnocení a Memorandum,
jehož přílohou je protokol o vyhodnocení plnění
jednotlivých bodů dohody, podepsali za ČBÚ jeho
předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D., a za OS
Stavba ČR předseda svazu Ing. Pavel Zítko.

Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským
úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky, která byla uzavřena 15. října 2007, byla
i v loňském roce plněna a všechna ustanovení
v ní obsažená byla beze zbytku naplněna. Obě
strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat
v dosavadní úspěšné spolupráci.
K plnění jednotlivých bodů dohody v roce
uvádíme:
V roce 2019 se SIBP a v některých případech
i příslušný regionální manažer zúčastnili následujících kontrol u firem v působnosti OS Stavba
ČR:
● Komplexní prověrka OBÚ Hradec Králové
ve společnosti Skanska a.s., lom Zárubka (1
kontrola).
● Komplexní prověrka OBÚ Hradec Králové
ve společnosti Wienerberger s.r.o. (1 kontrola).
● Komplexní prověrka OBÚ Ostrava ve společnosti Českomoravský štěrk a.s. (3 kontroly).
● Komplexní prověrka OBÚ Most ve společnosti Lafarge Cement a.s. (3 kontroly).
● Specializovaná prověrka OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom
Chomutovice (1 kontrola).

Podpis Memoranda se Státní báňskou správou

Foto archiv OS

Přestože vyhodnocení plnění dohody
o vzájemné spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým svazem Stavba České republiky za rok 2019 bylo zpracováno a připraveno již 2. března 2020,
ke slavnostnímu podpisu Memoranda
k tomuto vyhodnocení došlo - vzhledem
ke koronaviru a opatřením přijatým k zamezení šíření tohoto viru v České republice - až dne 23. 6. 2020.

● Specializovaná prověrka OBÚ Praha ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom
Plaňany (1 kontrola).
● Specializovaná prověrka OBÚ Sokolov
ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s.,
lom Horní Tašovice (1 kontrola).
● Specializovaná prověrka OBÚ Sokolov
ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz
Skalná (1 kontrola).
● Specializovaná prověrka OBÚ Brno ve společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., závod
Hevlín (1 kontrola).
● Specializovaná prověrka OBÚ Plzeň ve společnosti LB MINERALS s.r.o., provoz
Chlumčany (1 kontrola).
● Specializovaná prověrka OBÚ Ostrava ve společnosti EUROVIA Kamenolomy a.s., lom Jakubčovice (1 kontrola).
Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ
a OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností
jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.
K plnění dalších bodů dohody uvádíme např.:
●Z
 ástupce OS Stavba ČR byl přizván a zúčastnil se vytýkacího řízení Českého báňského úřadu v souvislosti se vznikem závažné události,
ke které došlo 18. září 2018.
● V roce 2019 se OS Stavba ČR vyjadřoval
v rámci mezirezortního připomínkového řízení
k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.
298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů.
● Uskutečňují se schůzky mezi jednotlivými
OBÚ a SIBP, na kterých byly vzájemně konzultovány aktuální informace.
Závěrečnému podpisu plnění dohody za rok
2019 předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy
SIBP v průběhu měsíce ledna 2020 navštívil
jednotlivé Obvodní báňské úřady, kde podepsal
spolu s předsedy těchto úřadů vyhodnocení dílčí, která byla základem pro tvorbu vyhodnocení
celkového.
Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících
pod dozor Státní báňské správy.
Zdeněk Švehla, SIBP
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VYHODNOCENA SPOLUPRÁCE SVAZU SE SÚIP
Vyhodnocení plnění dohody o spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba
České republiky a Státním úřadem inspekce práce (SÚIP) proběhlo v zasedací
místnosti v sídle svazu, jeho písemnou
formu podepsali za OS jeho předseda
Ing. Pavel Zítko a za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Jednání
se dále zúčastnili místopředseda svazu
Stanislav Augustin a svazový inspektor
bezpečnosti práce Zdeněk Švehla.
Součástí
vyhodnocení
plnění
dohody
za rok 2019 byly i přílohy, které byly předány Mgr. Ing. Hahnovi. Jedná se o Kolektivní
smlouvu vyššího stupně na roky 2019-2024, rozšíření této KSVS na další subjekty, zprávu o stavu BOZP u OS Stavba ČR za rok 2019 a seznam
všech zaměstnavatelských subjektů, ve kterých
náš svaz působí. Naproti tomu byly zástupcům
svazu podány informace o výsledcích kontrolní
činnosti SÚIP a o pracovní úrazovosti v rámci
ČR za rok 2019.
Termín podpisu plnění dohody byl původně načasován symbolicky na den, kdy se na

ČMKOS každoročně uskutečňuje akce
v rámci Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na letošní rok byla
tato akce a s tím i související podpis
plnění dohody naplánovány na den
28. dubna 2020. Bohužel v souvislosti
s nemocí COVID-19 se tato akce a ani
slavnostní podpis plnění dohody nemohly uskutečnit.
V roce 2019 byl v rámci České republiky zaznamenán vznik 96 smrtelných pracovních úrazů, což je celkem
výrazný pokles oproti roku předchozímu, ale i tak je toto číslo příliš vysoké.
Na závěr setkání si obě strany vyměnily zkušenosti ze své činnosti,
projednaly opatření, která byla přijata
Vyhodnocení spolupráce s SÚIP 
Foto archiv OS
v rámci boje proti nemoci COVID-19
v jarních měsících v souvislosti s povinnostmi zaměstnanců a zaměstnavatelů a další navatelů a k výrazně nižší pracovní úrazovosti
oblasti. Obě strany vyjádřily přesvědčení, že vzá- oproti zaměstnavatelům, u kterých odborové
jemná spolupráce v oblasti BOZP v subjektech, organizace nepůsobí. Obě strany zároveň vyjáve kterých působí OS Stavba ČR, významně na- dřily vůli ve spolupráci pokračovat beze změny
pomohla k lepší úrovni BOZP u těchto zaměst- i v dalším období.
Zdeněk Švehla, SIBP

VÝVOJ V OBLASTI BOZP
Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci se neustále mění a vyvíjí. Demografický vývoj pracovní síly, měnící se nároky
zaměstnanců a další vlivy mění tréninkové metody a nástroje, které se používají ke zvýšení bezpečnosti na pracovišti.
Začíná se formovat několik trendů, které
ovlivní BOZP v průběhu následujících let.
Přestože nikdo neví, co přesně přinese
budoucnost, je jasné, že těchto pět trendů bude mít na oblast nemalý vliv.
1. High-Tech bezpečnostní programy
na pracovišti
V posledních několika letech se programy zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti soustředily především na zavedení špičkových nástrojů a metod školení i vedení. Využívají
se online kurzy, samořízené vzdělávací programy,
zavádějí se aplikace zaměřené na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví zaměstnanců. Mnoho
společností však zjistilo, že tato high-tech řešení
jsou pouze jednou částí pomyslné skládačky. Pracovníci chtějí nasbírat především osobní zkušenosti, například mileniálové upřednostňují učení
se praxí před formálním vzděláváním. Dá se tedy
očekávat větší využití bezpečnostních programů,
které budou zahrnovat technologická i personalizovaná řešení: například odborníci v oblasti
bezpečnosti budou trávit více času se samotnými
pracovníky a koučovat je v reálných situacích.
2. Zaměření na celkové zdraví, včetně duševní
pohody
Tradičně se BOZP zaměřuje na udržování
bezpečnosti jednotlivců a na ochranu před riziky jejich práce. Jinými slovy - jde především
o prevenci úrazů a nemocí v místě výkonu zaměstnání. V roce 2011 zahájil Národní institut
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci v USA
Total Worker Health Program, což je iniciativa
zaměřená na podporu celkového zdraví a pohody pracovníků v zaměstnání i mimo pracovní
dobu a místo výkonu práce. Program je založen
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na myšlence, že práce je hlavním faktorem, který
se odráží na celkovém zdraví. Vliv na to má počet
pracovních hodin, ale i to, kolik si zaměstnanec
vydělá peněz. Ve výhledu do příštího desetiletí
se očekává, že tento pojem podpory všech aspektů ,,pohody zaměstnanců“ včetně fyzického, duševního, sociálního a finančního zdraví, stoupne
do popředí programů BOZP a zaměstnavatelé se
tak budou o své zaměstnance starat lépe.
Potřeby zaměstnanců se mění. Každý čtvrtý
člověk se každoročně potýká s nějakým typem
psychických problémů, proto je třeba, aby zaměstnavatelé zaměřili své programy i na podporu mentálního zdraví a duševní pohody
svých zaměstnanců.
3. Prostředí se mění, požadavky
na bezpečnost také
Vzestup digitalizace s možností homeoffice
a flexibilního plánování práce přinášejí pro bezpečnost ve firmách nová rizika a vyšší nároky
na proškolování jednotlivých členů týmu. Je totiž třeba proškolit i zaměstnance pracující vzdáleně ze svých domácích kanceláří, krátkodobé
zaměstnance nebo nezávislé dodavatele. A dále
určit jaký počet školení je pro každou skupinu,
ale i každého konkrétního člověka, nezbytný, aby
byli pečlivě proškoleni a také aby přijali firemní
kulturu bezpečnosti. Nové podmínky přirozeně
přinášejí nové požadavky na práci pracovníků
zajišťujících péči o bezpečnost práce. Ti pak
musí všechny změny pečlivě reflektovat z pohledu bezpečnosti a iniciovat vznik norem, které
ve firmě zajistí bezpečnost.
4. Změna demografie pracovní síly
Přilákat mladší generaci k výkonu BOZP jako
jejich budoucí profese bude rozhodující, protože velká část současných pracovníků dosáhla
- nebo brzy dosáhne - věku odchodu do důchodu. V průzkumu „2019 Job Outlook“ magazínu
Job + Health 62 % respondentů uvedlo, že vidí
nedostatek kvalifikovaných odborníků v oboru,
a 65 % se domnívá, že zaměstnavatelé vyplní tato

volná místa interními kandidáty, kteří mají méně
zkušeností. Důležitou dlouhodobou strategií pro
firmy a průmysl jako celek, bude aktivní nabídka uplatnění v profesích z oblasti bezpečnosti
a motivace mladých odborníků, aby prohlubovali
svá vzdělávání v oboru a sledovali nové trendy.
V této profesi se ale bude výrazně měnit i pracovní náplň, a to zejména pod vlivem dvou velmi
různorodých trendů: Prvním z nich je robotizace
a automatizace a jejich začlenění do pracovního
prostředí, druhým sociální inovace na pracovištích.
5. Hygiena a profesionální čistota po
COVID-19
Nejaktuálnějším trendem je v důsledku koronavirové pandemie hygiena a přizpůsobení
se přísným hygienickým opatřením v rámci
zajištění zdraví na pracovišti. Jedná se jak o individuální péči založenou na pravidelném mytí
a dezinfekci rukou, tak o zabezpečení hygienicky
čistých pracovních prostor. K tomu, aby byla dodržována tato pravidla a nároky na bezinfekčnost
pracovního prostředí je zapotřebí nejen zajistit
dostatek hygienických prostředků s plně virucidním účinkem pro osobní použití, jako jsou například dezinfekční gely a mýdla, roušky či rukavice, ale také zajišťovat plošnou dezinfekci a co
možná nejčastější úklid veškerých prostor, kde
se zaměstnanci vyskytují. Na dodržování hygienických opatření je v poslední době kladen velký
důraz, především pak s návratem do zaměstnání,
kdy je třeba zajistit, aby byly prostory pro zaměstnance komplexně vyčištěné a hygienicky
ošetřené a předešlo se jakémukoliv ohrožení
zdraví. Díky tomu stoupají nároky nejen na úklidové stroje a pomůcky, kterými je potřeba důkladně čistit veškeré pracovní prostory, ale také
na zvýšení pravidelnosti frekvence těchto úklidů
a pečlivost. Z dlouhodobého hlediska zřejmě tento trend jen tak neutichne, naopak se dá očekávat, že se stávající rapidní zvýšení zájmu a péče
o hygienu a profesionální čistotu stanou běžnou
rutinou. 
(red)
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