
mu každého sněmu – zprávou o činnosti 
svazového předsednictva počínaje, přes 
informaci o vyjednání Dodatku č. 3 
KSVS okomentovanou předsedou Ko-
mise kolektivního vyjednávání Petrem 
Janouškem, podklady o výrobě a mzdo-
vém vývoji ve stavebnictví za loňský 
rok, zhodnocení stavu a vývoje BOZP 
ve stavebnictví za rok 2021, až po účet-
ní závěrku a valnou hromadu Podpůr-
ného fondu, kterou řídil místopředseda 
Stanislav Augustin. Ta mj. rozhodla o 
změně v obhospodařování pohotovost-

ních finančních prostředků. Nechyběla ani zprá-
va svazové Revizní komise a vyjádření jejího 
předsedy Ing. Pavla Němejce k ekonomickým 
otázkám a názorná prezentace týkající se zá-
kladních informací o dosavadních aktivitách OS 
s komentářem předsedy svazu, kterou členové 
Sněmu následně obdrželi elektronickou poštou.
Očekávaným, byť v programu - vzhledem 
k časovému značnému vytížení hosta - trochu 
posunutým bodem bylo vystoupení nově zvo-
leného předsedy ČMKOS Josefa Středuly. 
Ten zmínil svůj pohled na stavebnictví a jeho 
naplnění zakázkami, vývoj mezd včetně té mi-
nimální, související délku pracovní doby a do-
volené. Rovněž došlo na neustálý růst inflace 

Ve středu 11. května 2022 se v pražském Hotelu 
Olšanka uskutečnilo - v souladu s Plánem práce 
OS na letošní rok - jednání VII. svazového Sně-
mu, nejvyššího orgánu mezi sjezdy. A právě ná-
vrh na svolání již IX. svazového sjezdu, včetně 
stanovení klíče pro počet delegátů a jmenování 
komise pro přípravu sjezdu, byl jedním z důle-
žitých bodů zasedání. 
Leč popořádku – přítomné přivítal předseda 
svazu Ing. Pavel Zítko, zvlášť srdečně pak 
předsedu Komise sportu a středních škol a dlou-
holetého svazového „sporťáka“ Zdeňka Čihá-
ka. Projednány pak samozřejmě byly za řízení 
člena P-OS Petra Votavy kromě nezbytných 
procedurálních záležitostí i běžné body progra-
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a cen energií všeho druhu, a s tím související 
potřebu zohlednění tohoto stavu do inflačních 
doložek ke kolektivním smlouvám. Předsta-
ven byl i návrh na opětovné svolání tradičního 
podzimního protestního mítinku k vyjádření 
současných základních požadavků odborů, je-
hož konání nebylo v uplynulých dvou letech 
vzhledem k protiepidemickým opatřením mož-
né. Účastníci sněmu ve svých vyjádřeních pak 
doporučili předsedovi OS, aby při jednání Rady 
ČMKOS prezentoval podporu OS Stavba ČR na 
uspořádání protestního mítinku v září letošního 
roku. V oddělené části svého vystoupení a na 
základě výslovného povolení vedením OS pak 
host okomentoval svou možnou kandidaturu 
na prezidenta republiky – zdůraznil, že chce 
být občanským kandidátem s hodnověrně do-
loženou podporou potřebného počtu občanů.  
I k tomu zaznělo několik diskusních příspěvků 
a zodpovězených dotazů (Petr Šinágl, Vladi-
mír Gruncl, Petr Janoušek, Pavel Kučera, 
Michal Hrabina). Sněm následně vyjádřil pod-
poru kandidatuře předsedy ČMKOS na nejvyšší 
ústavní funkci. Rozhodl také, že již zmíněný 
IX. svazový sjezd bude svolán na 9. – 10. únor 
2024, schválil klíč pro počet delegátů a jmeno-
val komisi pro přípravu sjezdu.
Závěrem poděkoval předseda svazu jak milému 
hostovi, tak všem přítomným za aktivní účast, a 
s přáním pevného zdraví a potřebného odpočin-
ku v rámci letních dovolených jednání ukončil.       

(RV)

V polovině června proběhlo v pražském Hotelu 
Olšanka další jednání Předsednictva OS Stavba 
ČR. Úvodem předseda svazu Ing. Pavel Zítko 
přivítal přítomné, omluvil nepřítomné, a všichni 
popřáli Tomáši Krejčímu hodně štěstí k jeho 
významnému životnímu kroku.
Po schválení programu jednání a kontrole pro-
tokolu z minulého P-OS okomentoval předseda 
svazu prezentaci k aktuálním informacím – na-
mátkou vybíráme předpoklad brzkého rozšíření 
závaznosti Dodatku č. 3 KSVS, jednání tripar-
tity, otázku minimální mzdy, výsledky soutě-
že „Zlatý Permon“ (viz článek v tomto čísle), 
vyhlášení stávkové pohotovosti některými sva-
zy, reakce vlády na neustále stoupající inflaci, 
zvyšování důvěry ve stavebnictví, ohrožení 

Sněm OS Stavba ČR 11.5.2022                         (archiv OS)

17. SVAZOVÉ PŘEDSEDNICTVO

     Předsednictvo OS Stavba ČR 15.6.2022                                 (archiv OS)

Všem našim čtenářům 
přejeme pohodovou 

dovolenou a celé léto 
a těšíme se na váš zájem 

o další čísla našeho 
časopisu.

Vedení OS a redakční rada

MÍTINK ČMKOS  
PONDĚLÍ 5. ZÁŘÍ 2022 

11 HODIN
PRAHA - FÓRUM KARLÍN

příjmovou chudobou a při-
pravovaný mítink ČMKOS. 
Členové P-OS samozřejmě 
obdrželi tuto prezentaci 
elektronickou poštou.
Odsouhlasen byl program 
podzimních Regionálních 
konferencí, na vědomí bylo 
vzato rozpracování závě-
rů květnového VII. Sněmu 
OS, stejně jako vyhodnoce-
ní spolupráce s orgány Stát-
ního odborného dozoru nad bezpečností práce za 
loňský rok. V zahraničním bloku byli přítomní in-
formováni o zasedání Výkonného výboru evrop-
ské stavařské a dřevařské federace i o jednání ve-
dení našeho svazu se slovenskými kolegy z IOZ. 
Na vědomí byl vzat zápis z jednání naší Finanční 
a majetkové komise a schválen byl výmaz dalších 
tří základních odborových organizací ve smyslu 
svazových Stanov.
Závěrem předseda svazu poděkoval všem pří-
tomným za aktivní účast, popřál pohodovou do-
volenou a celé léto, a hlavně hodně zdraví a elánu 
k další práci, která svaz čeká.                       (RV)



Po jednáních, která v uplynulých dvou 
letech probíhala pouze on-line for-
mou z důvodu covidové pandemie, 
se opět otevřely dveře zasedací míst-
nosti v Bruselu, a 31. května 2022 v ní 
zasedli členové Výkonného výboru 
Evropské federace stavařů a dřevařů 
(EFBWW). Jednání se uskutečnilo tzv. 
hybridní formou, tzn. účast mohla být 
jak prezenční, tak i videokonferenční. 
Výhodou těchto jednání je pro mnohé 
svazy finanční i časová úspora při vyu-
žití spojení „na dálku“. Za náš svaz se 
on-line zúčastnila Bc. Iveta Pýchová. 
Program byl obdobný jako v před-
chozích letech. Projednaly se tradič-
ně aktuální informace ze sekretariátu 
EFBWW, přehled plánovaných akcí 

v letošním roce, platby členského pří-
spěvku, finanční zpráva za rok 2021, 
a na řadu přišly také aktuální a pláno-
vané projekty. Velká pozornost byla 
věnována současnému válečnému 
konfliktu na Ukrajině. K tomuto bodu 
bylo promítnuto vystoupení Vasyla 
Andreyeva, předsedy ukrajinského 
stavařského svazu PROFBUD, který 
informoval o geopolitických a ekono-
mických dopadech války v jejich státě 
a na jejich odvětví. 
Byla zde rovněž představena příprava 
Valného shromáždění EFBWW včet-
ně schválení termínu 22. - 23. listo-
padu 2023, tentokrát v některém ze 
států severní Evropy. Konkrétní místo 

bude upřesněno na letošním 
podzimním zasedání výboru.

Bc. Iveta Pýchová 

Začátkem května se v Bratislavě sešli čelní představitelé hosti-
telského Integrovaného odborového zväzu (IOZ) a českých OS 
DOSIA, OS TOK ČaM a OS Stavba ČR. Vzájemně se informo-
vali o činnosti jednotlivých svazů, postavení, podmínkách a práci 
odborových organizací, kolektivním vyjednávání a praktických 
zkušenostech v uplatňování pracovněprávní legislativy. Kladně 
hodnotili a ocenili význam spolupráce těchto svazů a potvrdili její 
přínos i pro další období s důrazem na výměnu zkušeností.   (red) 
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vého svazu jsou pravidelně zváni k účasti na 
generálních, komplexních a vybraných speci-
alizovaných prověrkách. Prověrek se účastní 
svazový inspektor bezpečnosti práce nebo jsou 
delegováni další odboroví funkcionáři (svazoví 
i základních odborových organizací). V přípa-
dě časové zaneprázdněnosti jsou svazovému 
inspektoru zaslány Závěrečné protokoly z in-
spekce. V roce 2021 se SIBP a v některých pří-
padech i příslušný regionální manažer zúčast-
nil následujících kontrol u firem v působnosti 
OS Stavba ČR:

    ◦  komplexní prověrky, kterou provedl OBÚ ve 
společnosti KERAMOST, a.s., lom Rokle

    ◦  komplexní prověrky OBÚ, která byla pro-
vedena v organizaci LB MINERALS s.r.o., 
VJ Chodsko, závod Poběžovice

    ◦  komplexní prověrky v organizaci EURO-
VIA Kamenolomy, a.s., lomy Děpoltovice 
a Horní Tašovice.

VÝKONNÝ VÝBOR EFBWW

    ◦  specializované prověrky, která byla provede-
na v organizaci Českomoravský štěrk a.s., 
provozovna Tovačov.

    ◦  specializované prověrky ve společnos-
tech LB MINERALS, s.r.o., VJ Chebsko, 
provoz Skalná.

•  Závazné příkazy báňských inspektorů ČBÚ a 
OBÚ vydané v souvislosti s kontrolní činností 
jsou předávány zástupcům OS Stavba ČR.

•  Projednání příčin smrtelných pracovních úrazů 
a opatření k nim stanoveným za účasti zástupce 
OS Stavba ČR v roce 2021 neproběhla, neboť 
v roce 2021 vůči firmám, u nichž působí ZO 
OS Stavba ČR, nebylo stanoveno.

•  V roce 2021 se OS Stavba ČR vyjadřoval 
v rámci mezirezortního připomínkového řízení 
k 1 materiálu, a to k návrhu Vyhlášky České-
ho báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhra-
zených elektrických zařízení při hornické čin-
nosti, činnosti prováděné hornickým způsobem 
a při nakládání s výbušninami a o změně někte-
rých právních předpisů.

•  Změny kontaktů mezi OBÚ a SIBP jsou vzá-
jemně prováděny krátkou cestou.

•  Uskutečňují se nepravidelné schůzky mezi jed-
notlivými OBÚ a SIBP, na kterých je vyhodno-
cováno plnění dohody. Písemná vyhodnocení 
spolupráce jsou příslušným báňským úřadem 
protokolována a v jednom vyhotovení rovněž 
předána OS Stavba ČR. 

•  V hodnoceném období rok 2021 nebyla navr-
žena žádná změna vzájemné dohody o spolu-
práci.

Celkovému podpisu plnění dohody za rok 2021 
předcházelo uzavření dílčích plnění, kdy v prů-
běhu měsíce ledna 2022 bylo podepsáno dílčí 
vyhodnocení mezi Odborovým svazem Stavba 
České republiky a příslušným Obvodním báň-
ským úřadem. Takto bylo podepsáno celkem 8 
dílčích vyhodnocení.
Na závěr jednání byla prokonzultována součas-
ná situace v rámci České republiky jak ve sta-
vebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících 
pod dozor Státní báňské správy.                  (red)

Slavnostní podpis vyhodnocení plnění dohody o 
vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem 
Stavba České republiky a Českým báňským 
úřadem za rok 2021 se uskutečnil dne 24. břez-
na 2022 v prostorách sídla Odborového svazu 
Stavba České republiky v Hotelu Olšanka. Jed-
nání se zúčastnili za ČBÚ předseda Ing. Martin 
Štemberka, Ph.D. a Ing. Dušan Havel, MPA, 
ředitel odboru hornictví. Za stranu OS Stavba 
ČR se zúčastnili předseda Ing. Pavel Zítko, 
místopředseda Stanislav Augustin a svazový 
inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla. 
Samotné vyhodnocení a Memorandum, jehož 
přílohou je protokol o vyhodnocení plnění jed-
notlivých bodů dohody, podepsali za ČBÚ jeho 
předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a za OS 
Stavba ČR předseda OS Ing. Pavel Zítko.
Přesto, že rok 2021 byl stejně jako rok 2020 
ovlivněn v kontrolní činnosti protiepidemic-
kými opatřeními, podařilo se jako v letech 
předchozích Dohodu o vzájemné spolupráci 
Českého báňského úřadu a Odborového sva-
zu STAVBA ČR uzavřenou dne 15. října 2007 
splnit a všechna ustanovení v ní obsažená beze 
zbytku naplnit. Obě strany vyjádřily do budouc-
na vůli pokračovat v dosavadní úspěšné spolu-
práci.
K plnění jednotlivých bodů dohody v roce uvá-
díme:
•  Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 

v České republice v souvislosti se šířením 
onemocnění Covid-19 byla po značnou část 
roku citelně utlumena kontrolní činnost jak 
ze strany OBÚ, tak i ze strany OS Stavba 
ČR. Proto nebyla v loňském roce spolupráce 
mezi OBÚ a OS Stavba ČR tak intenzivní, 
jako v předchozích letech. Zástupci odboro-

Vyhodnocení spolupráce s ČBÚ 24.3.2022
(archiv OS)

Setkání s IOZ 4.5.2022                                                                     (archiv OS)

ROKOVALY PARTNERSKÉ 
ODBOROVÉ SVAZY

Jednání 
EFBWW 
31.5.2022
(archiv OS)



Z jednání byl vyhotoven zápis, který byl po-
depsán statutárními zástupci zúčastněných 
organizací, tzn. generálním inspektorem SÚIP 
a předsedou Odborového svazu Stavba České 
republiky.
Obě strany se vyslovily pro pokračování spo-
lupráce ve smyslu výše uvedené dohody i do 
budoucna beze změn.                               (red)

                STAVEBNÍK - 3 

Dne 6. června 2022 proběhlo v Hotelu Olšanka 
vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem in-
spekce práce za rok 2021. Jednání se zúčastnil 
za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf 
Hahn a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Pa-
vel Zítko. Jednání byl rovněž přítomen svazový 
inspektor bezpečnosti práce OS Stavba ČR Zde-
něk Švehla.
Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná spo-
lupráce obou subjektů, jež vyplývá z Dohody o 
vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem 
Stavba České republiky a Státním úřadem in-
spekce práce, uzavřené 7. ledna 2013, je účinná 
a prospěšná pro obě strany.
V průběhu jednání bylo projednáno plnění jed-
notlivých bodů dohody. Bylo konstatováno, že 
dohoda je plněna v plném rozsahu oběma strana-
mi. Obě strany si vzájemně poskytly informace 
a předaly materiály v návaznosti na text dohody. 
Státnímu úřadu inspekce práce byl předán aktu-

SPOLUPRÁCE SE SÚIP
ální seznam zaměstnavatelských 
subjektů, ve kterých působí or-
ganizační jednotky OS Stavba 
ČR, Kolektivní smlouva vyššího 
stupně, dokument o rozšíření zá-
vaznosti KSVS, Dodatky č. 2 a 3 
ke KSVS a zpráva o stavu a vý-
voji bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci u OS Stavba ČR za rok 
2021.
Zvláštní pozornost byla při jedná-
ní věnována rovněž situaci, která 
nastala v minulých 2 letech v zaměstnavatel-
ských subjektech v souvislosti s opatřeními při-
jatými k zamezení šíření nemoci Covid-19. Bylo 
konstatováno, že se firmy s těmito omezujícími 
opatřeními vyrovnaly vesměs dobře. V průbě-
hu jednání byly rovněž nastíněny určité oba-
vy z energetické krize, která by mohla výrazně 
ovlivnit hospodaření firem a mohla by mít samo-
zřejmě také dopady na zaměstnanost.

       Vyhodnocení spolupráce se SÚIP 6.6.2022                               (archiv OS)

Hodnotící komise se k vyhodnocení soutěže 
a určení vítězů v jednotlivých kategoriích se-
šla 20. dubna 2022. Jednání se uskutečnilo za 
účasti zástupců všech zřizovatelů soutěže, tzn. 
Českého báňského úřadu, Odborového svazu 
Stavba České republiky a Odborového svazu 
pracovníků hornictví, geologie a naftového 
průmyslu. Jednání se uskutečnilo v sekretariá-
tu ředitele kanceláře Českého báňského úřadu 
v Praze. Členy hodnotící komise byli za ČBÚ 
JUDr. Pavel Dvořák, ředitel kanceláře, za OS 
Stavba ČR Ing. Pavel Zítko, předseda OS, a za 
OS PHGN Rostislav Palička, předseda svazu.
Vyhodnocení vítězů za rok 2021 se konečně po 
dvou letech, kdy bylo z důvodu nemoci CO-
VID-19 setkání příslušných hodnotitelů omeze-
no, konalo v obvyklém duchu.
Cena „Zlatý Permon“ za bezpečnost v hornic-
tví, podzemním stavitelství a ostatních činnos-
tech podléhajících dozoru státní báňské správy 
se propůjčuje a uděluje subjektům podléhajícím 
dozoru státní báňské správy České republiky 
jako projev uznání za dosažení vynikajících vý-
sledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.
Ředitel kanceláře ČBÚ předložil ostatním čle-
nům komise podklady k soutěži o tuto cenu 
za loňský rok a seznámil je s návrhy Odboru 
hornictví Českého báňského úřadu a předsedů 
jednotlivých Obvodních báňských úřadů.
Komise podle Statutu soutěže předložené ná-
vrhy posoudila a konstatovala, že jsou pro 
vyhodnocení zcela dostačující a není potřeba 

ZLATÝ PERMON 2021 – BOZP V HORNICTVÍ
uskutečnit návštěvy navržených 
subjektů za účelem získání dal-
ších informací.

Komise rozhodla o vítězích v jed-
notlivých kategoriích takto:

Kategorie I. – subjekt do 50 
zaměstnanců. Do užšího výbě-
ru postoupily organizace:
• MND Energy Storage a.s.
• CEMENT Hranice, a.s.
• Sokolovská uhelná, právní ná-

stupce, a.s., provoz Kamenolom
Cena byla udělena organizaci CEMENT Hra-
nice, a.s.
Kategorie II. – subjekt od 51 do 500 zaměst-
nanců. Do užšího výběru postoupily organiza-
ce:
• LAMA GAS & OIL s.r.o.
• Českomoravský štěrk, a.s.
• Palivový kombinát Ústí, s.p.
Cena byla udělena organizaci LAMA GAS & 
OIL s.r.o.
Kategorie III. – subjekt nad 500 zaměstnanců. 
Do užšího výběru postoupily organizace:
• DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DAR-
KOV
• Severočeské doly a.s., Důl Bílina
• Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., lom 
Jiří
Cena byla udělena organizaci DIAMO, státní 
podnik, odštěpný závod DARKOV
Pro náš odborový svaz je velice pozitivním fak-
tem, že kromě kategorie III., ve které nebyla žád-
ná společnost, ve které působí OS Stavba ČR, 
zastoupena, se v ostatních kategoriích umístily 
zaměstnavatelské subjekty, ve kterých máme své 
ZO, na předních místech. V kategorii II. to byl 
Českomoravský štěrk, a.s., který je již několika-
násobným vítězem soutěže. Hlavně je však nutné 
vyzdvihnout CEMENT Hranice, a.s., který v ka-
tegorii I. dokonce zvítězil.
Vítězství v soutěži „Zlatý Permon“ je oceněním 
nejen vedení společnosti a všech zaměstnan-
ců pracujících na úseku BOZP, ale také činnosti 

základní organizace Odborového svazu Stavba 
České republiky, která se na dobrých výsled-
cích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podílí. A to nejen na pracovištích dozo-
rovaných Státní báňskou správou, ale na všech 
pracovištích společnosti.
Ceny „Zlatý Permon“ budou předány zástup-
cům zaměstnavatelských organizací vrchol-
nými představiteli zřizovatelů, tzn. Českého 
báňského úřadu, OS Stavba ČR a OS PHGN.

(red)

Konference projektu „Společným postupem 
sociálních partnerů k řešení klíčových témat 
v odvětvích“ se uskutečnila 13. června 2022 
v pražském sídle ABF – Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství. Za spolupořadatel-
ství Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a 
OS Stavba ČR (OS) byla představena výsledná 
doporučení pro jednotlivé stěžejní problémy 
stavebnictví.
Úvodu a celkového zhodnocení situace v na-
šem odvětví se ujali Ing. Jiří Nouza, prezi-
dent SPS, a Ing. Pavel Zítko, předseda OS. 
Představení projektu se zhostil PhDr. Tomáš 
Majtner, PhD. (SPS), o nástrojích na podporu 
adaptability zaměstnanců pojednaly příspěvky 
Ing. Bohuslava Štancla, MBA (SPS) a JUDr. 
Jana Zvolánka (externí spolupracovník). 
Rozvoji a posilování spolupráce mezi zaměst-
navateli a zaměstnanci včetně koncepce BIM 
ve vazbě na Průmysl 4.0 se věnoval Ing. Pavel 
Ševčík (SPS), vliv vícesměnných provozů na 
výkon profese a její fyzickou zátěž představil 
Stanislav Augustin (OS), stejně jako podporu 
kolektivního vyjednávání a dalších nástrojů so-
ciálního dialogu.                                              (RV)

SOCIÁLNÍ DIALOG 
VE STAVEBNICTVÍ

Předání Zlatého Permona 8.6.2022                                               (archiv OS)



Sdružení nájemníků ČR, z. s. (SON ČR) je orga-
nizací působící na celém území České republiky 
již od roku 1991. Od roku 1995 je i členem Me-
zinárodní unie nájemníků (IUT). Hlavní činností 
SON ČR je poskytování odborného poradenství 
v oblasti bytové problematiky. Sdružení nájem-
níků ČR prosazuje při své činnosti oprávněné 
požadavky nájemců a uživatelů bytů a zdůraz-
ňuje význam nájemního bydlení pro občany 
při jednání s orgány státní správy a samosprá-
vy. Předkládá vlastní návrhy a náměty řešení v 
bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, 
vyhlášek a nařízení. Organizuje také regionální 
poradenská centra s cílem poskytovat odborné 
konzultace a pomoc potřebným občanům v byto-
vé problematice. Při prosazování programových 
cílů spolupracuje např. s Českou společností pro 
rozvoj bydlení (ČSRB), ústředními orgány byto-
vých družstev a společenství vlastníků, svazem 
zdravotně postižených občanů, orgány správy 
bytového fondu, odbory apod. SON ČR dále or-
ganizuje a pořádá přednášky, konference, semi-
náře, webináře a besedy v oblasti bytové proble-
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SDRUŽENÍ NÁJEMNÍKŮ SE PŘEDSTAVUJE
matiky, a to i se spolupracujícími organizacemi  
- ČSRB, Sdružením bytových družstev (SMBD), 
obcemi a kraji. Poradenství je poskytováno buď 
formou osobních konzultací v 10 stálých či 20 
občasných regionálních poradenských centrech, 
z části též ve spolupráci se SMBD v rámci Celo-
státního informačního centra pro bydlení (CICB), 
ale také telefonicky či prostřednictvím e-mailu, 
tel.: +420 733 604 828, e-mail: info@son.cz. Po-
radenství poskytují odborníci na bytovou oblast, 
kteří se sdružením spolupracují dlouhodobě, a 
kromě dosaženého vzdělání a praxe se pravidelně 
účastní odborných školení. Konzultace jsou pro 
členy odborových svazů bezplatné.
Okruhy poradenství:
 • I. okruh: Nájem, nájem bytu a domu, nájem 
prostoru sloužícího podnikání, nebytové pro-
story, pacht - změny v oblastech nájmů, podná-
jmů, pachtu, vztah nového občanského zákoníku 
ke dřívější úpravě nájmu, nové pojetí předmětu 
nájmu, doba nájmu určitá či neurčitá, dobrá víra 
a vliv na uzavření smlouvy, specifika společného 
nájmu, změny úpravy výše nájemného a úhrady 
za služby, otázky práv a povinnosti stran, nově 
nájem služebního bytu a bytu zvláštního určení, 
přechod nájmu, nové pojetí nájmu prostor slou-
žících k podnikání, vznik, změny a skončení ná-
jmu, nové výpovědní důvody, uzavírání nájem-
ních smluv a jejich obsah, zvláštní a objektivní 
ochrana nájemce bytu, práva a povinnosti nájem-
ce a pronajímatele bytu; nájemné a možnosti jeho 
sjednávání, jistota;
 • II. okruh: Problematika služeb spojených 
s užíváním bytu - úhrada za služby, zálohy, 

rozúčtování a vyúčtování 
dle zákona č. 67/2013 Sb. a dalších prováděcích 
předpisů;
 • III. okruh: Bytové spoluvlastnictví - vymeze-
ní jednotky, společné části domu, vznik jednotky, 
zápis do katastru nemovitostí, práva a povinnosti 
vlastníka jednotky, prohlášení vlastníka, změna 
v prohlášení vlastníka, převod jednotky, Spole-
čenství vlastníků jednotek, Stanovy Společen-
ství vlastníků jednotek, změny při hlasování na 
shromáždění vlastníků, statutární orgány, práva a 
povinnosti vlastníka bytové jednotky, platby do 
fondu oprav apod.
 • IV. okruh: Bytové družstvo - vymezení poj-
mu družstevní byt a družstevní nebytový prostor, 
nájem družstevního bytu, převod družstevního 
podílu, zánik členství, práva a povinnosti. 
Sdružení nájemníků ČR spolupracuje s těmito 
odborovými svazy:

ČMKOS, OS dřevozpracujích odvětví, vodního 
a lesního hospodářství, ČMOS civilních zaměst-
nanců armády, OS ECHO, OS KOVO, OS peněž-
nictví a pojišťovnictví, OS pohostinství, hotelů a 
cestovního ruchu, OS poštovních telekomunikač-
ních a novinových služeb, ČMOS pracovníků 
školství, OS Stavba ČR, OS textilního, oděvní-
ho a kožedělného průmyslu, OS železničářů, OS 
zemědělství a výživy, OS UNIOS, OS státních 
orgánů a organizací, OS pracovníků hornictví, 
geologie a naftového průmyslu, OS dopravy, OS 
dopravy a silničního hospodářství.

Přespolní běh Vimperk 19.5.2022                                                                                                                        (archiv OS)

Ve středu 27. 4. 2022 se v rámci sportovních 
soutěží organizovaných OS Stavba ČR konal 
Přebor SŠ se stavebním zaměřením ve florbalu. 
Pořadatelství se opět po třech letech ujala SŠT 
Most. Nejspíš vlivem současných ekonomických 
a doznívajících epidemických poměrů se turnaje 
zúčastnila jen čtyři školní mužstva. Tento fakt ale 
vůbec nebránil tomu, aby byly k vidění vynika-
jící individuální i týmové výkony, a celá akce se 
sportovně a organizačně podařila.

Výsledky:
1. místo - Akademie řemesel Praha
2. místo - ESOZ Chomutov
3. místo - SŠT Most
4. místo - STÚS Ústí n. L.

Nejlepší jednotlivci: 
brankář -Vít Jablonský - Most
1 .hvězda - Adam Manas - Chomutov
2 .hvězda - Adam Kopecký – Praha

Jan Voda 

PŘESPOLNÍ BĚH

Florbal 27.4.2022                                           (archiv OS)

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 uspořádala Střední škola 
a Základní škola Vimperk přebor v přespolním 
běhu pod záštitou Odborového svazu Stavba 
ČR. Soutěže se zúčastnily týmy středních škol z 
Vimperka, Chomutova, Prahy a Ústí nad Labem. 
Týmy základních škol dorazily z Vimperka, Zdí-
kova, Husince a Šumavských Hoštic. Závodilo se 
ve třech kategoriích družstev a v jednotlivcích.
Závod slavnostně zahájil organizátor soutěže 
Josef Frnka, který všechny přivítal a předal 
slovo řediteli SŠ a ZŠ Vimperk Ing. Žuravské-
mu. Soutěžící dále pozdravili a popřáli sportovní 
úspěchy místopředseda OS Stavba ČR  Stanislav 
Augustin a tajemník města Vimperk Ing. Tůma.  
Ve sportovním areálu Vodník ve Vimperku se na 

běžecké trati utkalo přes padesát závodníků. Slu-
nečné počasí a letní teploty provázely závodníky 
po celou dobu přeboru, přesto všichni závodníci 
podávali maximální sportovní výkony, po kte-
rých je čekalo příjemné občerstvení (pití, bage-
ty, koblihy). Ústečtí sportovci předvedli nejlepší 
formu ze středních škol a celkově se umístili na 
1. místě. Druhou příčku obsadilo družstvo z Pra-
hy, 3. místo závodníci z Chomutova, čtvrtou příč-
ku obhájilo družstvo sportovců pořádající školy.  
Medailové pozice základních škol získala druž-
stva: 1. místo ZŠ Smetanova Vimperk A, druhé 
místo ZŠ TGM Vimperk, 3. místo ZŠ Smetano-
va Vimperk B, dále na 4. místě ZŠ M. J. Husa 
a MŠ Husinec, na 5. místě ZŠ a MŠ Zdíkov a 
6. místo obsadila ZŠ a MŠ Šumavské Hoštice. 
 Všichni účastníci závodu byli spokojeni a odvá-
želi si kromě medailí a věcných cen mnoho spor-
tovních zážitků z krásného místa Šumavy.  (red)

PŘEBOR 
VE FLORBALU 


