Dohoda: Mzdy ve stavebnictví vzrostou v
průměru o 9,1 procenta
Praha 2. dubna (ČTK) - Mzdy ve stavebnictví letos vzrostou v průměru o 9,1 procenta. Počítá
s tím návrh kolektivní smlouvy vyššího stupně, kterou dnes podepsali zástupci Svazu
podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a odborů. Kromě firem, které jsou členy odborových svazů,
by se dohoda měla vztahovat na všechny stavební společnosti s 20 a více zaměstnanci. České
stavebnictví loni vzrostlo o 9,2 procenta, podle zástupců svazu je tak dojednaný růst mezd
odpovídající.
Nová kolektivní smlouva je uzavřena na pět let, její platnost skončí 31. března 2024.
"Všechna ujednání jsou platná po celou dobu vyjma mezd. V jejich případě budou každý rok
uzavřeny dodatky, které budou reagovat na aktuální vývoj a na základě toho budou cenové
tarify upraveny. Průměrný růst o 9,1 procenta se týká hodinových tarifů u čtyřicetihodinového
pracovního týdne," uvedl technický ředitel SPS Pavel Ševčík. Podle něj je dojednaný růst
nejvyšší od předkrizového roku 2008.
Dohodnutá kolektivní smlouva je podle Ševčíka základem, od kterého se mohou jednotlivé
stavební firmy a odborové organizace odrazit. Jde například o zkrácení pracovní doby,
prodloužení dovolené nebo zvýšení příplatků za práci v noci, o sobotách a nedělích. "Záleží
na podmínkách, ve kterých daná firma působí. Odvětví je velmi široké a kolektivní smlouva
se týká stejně tak těch, které mají 3000 zaměstnanců jako těch, které jich mají 20," doplnil
Ševčík.
Dohodu podepsali zástupci SPS s odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem
pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (DOSIA).
Podle předsedy OS Stavba ČR Pavla Zítka všechny zúčastněné strany zároveň podepsaly
společnou žádost o rozšíření závaznosti smlouvy pro všechny firmy, které mají 20 a více
zaměstnanců. "Zákon o kolektivním vyjednávání to umožňuje. Žádost předáme na
ministerstvo práce a sociálních věcí. Věříme, že bude úspěšná a přibližně do dvou měsíců
bude závaznost smlouvy rozšířena na většinu zaměstnanců ve stavebnictví," dodal Zítko.
Ve stavebních firmách v Česku pracovalo na konci loňského roku 374.801 zaměstnanců a
živnostníků, meziročně o 0,9 procenta více. Byl to největší počet od roku 2013. V porovnání
se stejným obdobím předkrizového roku 2008 se jejich počet snížil o zhruba desetinu.
Průměrná mzda ve stavebnictví na konci roku meziročně vzrostla o 6,7 procenta na 29.394
korun. V porovnání s celorepublikovým průměrem byla o 13,1 procenta nižší.
Podle SPS se stavebnictví podílí na tvorbě HDP sedmi procenty a zaměstnává devět procent
práceschopného obyvatelstva.

