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Analýza Podnikových kolektivních smluv, organizační a obsahové zabezpečení VI. sněmu OS Stavba ČR,
zhodnocení stavu a vývoje BOZP v odvětví za 1. pololetí 2017 a projednání dalších vnitroodborových
otázek – to byly hlavní body společného zasedání Předsednictva a Revizní komise OS Stavba ČR, které se
uskutečnilo 20. září v odborářském hotelu Olšanka v Praze.
Předseda OS Stavba ČR Milan Vomela v úvodu
seznámil přítomné členy Předsednictva a Revizní
komise OS Stavba ČR s jednáním a závěry rady
ČMKOS a zároveň i s jednáním tripartity, která se
uskutečnila 17. 7. 2017, a na jejímž programu bylo
především projednání návrhu rozpočtu ČR na rok
2018. Poté se věnoval mítinku ČMKOS „Konec
levné práce“, který se uskutečnil 14.9. ve sportovní
hale Aréna Sparta, a to již potřetí za sebou.
Místopředseda OS Stavba ČR Pavel Zítko se
věnoval především vnitroodborovým otázkám, kdy
mj. uvedl, že 19. září proběhlo zasedání komise
pro program, který by měl být vyhlášen na sjezdu
ČMKOS v dubnu 2018. Dále se věnoval otázce vývoje českého stavebnictví, kdy konstatoval, že za prvních sedm
měsíců letošního roku stavební produkce činila vzrůst na 103 %, přičemž na jejím růstu se pozitivně projevilo
pozemní stavitelství, zatímco inženýrské stavitelství se potýká s problémy, které představuje nedořešená
legislativa u liniových staveb, či další nedostatky v zákonech souvisejících se stavebnictvím.
V další části programu se Pavel Zítko věnoval analýze podnikových kolektivních smluv (PKS). Konstatoval, že
při porovnání úrovně uzavřených PKS v letošním roce s úrovní těchto smluv v předcházejících letech, opět došlo
k dalšímu výraznému zlepšení jejich úrovně, a to jak po stránce formální, tak i obsahové.
Na programu společného jednání Předsednictva a Revizní komise OS Stavba ČR bylo i projednání zprávy
„Zhodnocení stavu a vývoje BOZP ve stavebnictví za 1. pololetí 2017“ a další důležité otázky činnosti OS.
Podrobnější informace ze jednání Předsednictva naleznete ve Stavebníku č. 5

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému–etapa II.
Ve čtvrtek 21. září se konal úvodní kulatý stůl, který byl věnován pozici podlahář-obkladač. Jednání se zúčastnila
řada odborníků na danou problematiku a výsledkem byla velmi bohatá diskuse, která přinesla celou plejádu
zajímavých zkušeností, námětů a nápadů. V úvodu tohoto setkání byl představen cíl tohoto projektu a byla
podána informace o tom, co bylo zatím vykonáno.
Po těchto úvodních procedurách „interpreti“, čili hodnotitelé
měřitelných výstupů, seznámili všechny přítomné s výsledky
jednotlivých měření a zároveň stručně nastínili svá doporučení.
Z této informace vyplynuly určité okruhy otázek, které budou
v dalších sezeních podobného typu bezesporu velmi podrobně
diskutovány. Připomínáme, že další aktivitou, která v současné
době v rámci projektu probíhá, je konání tzv. seminářů. Cílem
seminářů je zejména informování cílové skupiny o výsledcích
projektu a zároveň i informování laické veřejnosti. Zároveň s
tímto probíhá paralelně i tzv. měření prostředí, což je zajištění
relevantních dat k vybraným pozicím zaměřených na prostředí,
ve kterém se měřená pozice nachází.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:

http://stavba.cmkos.cz

Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz.

