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„Společně silnější“ – takové bylo motto VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Sjezd
největší odborové centrály v ČR proběhl ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Praze, v odborovém Hotelu
Olšanka. Bylo pozváno 197 delegátů s hlasem rozhodujícím, kteří reprezentovali 29 odborových svazů
sdružených v ČMKOS.
Úvod sjezdu byl věnován sugestivní vizuální faktografické prezentaci, kterou komentoval Josef Středula.
Dokumentovala klíčové události a fakta za minulé čtyři roky, které významně ovlivnily postavení zaměstnanců
v ČR, zejména v úrovni mezd a platů, které zaznamenaly v tomto období historický nárůst.
Slavnostní část sjezdového jednání pokračovala vystoupením hostů. Nejdříve k delegátům promluvil Milan
Štěch, předseda Senátu. Ten mimo jiné uvedl, že rozhodně podporuje požadavky odborů na vyšší mzdy a snížení
fondu pracovní doby. Poté se ujal slova premiér Andrej Babiš, který si pochvaloval spolupráci s odbory
a zdůraznil, že je s nimi připraven kdykoliv jednat nejen v rámci tripartity. Zmínil nutnost zvyšovat starobní
důchody a zlepšit odměňování zejména ve zdravotnictví a školství. Jan Hamáček, místopředseda Poslanecké
sněmovny ČR, hovořil mj. o nutnosti zrušení karenční doby. S odbory se shoduje také na potřebě zvyšování mezd,
platů a důchodů, stejně jako na tom, že je třeba čelit pokusům o privatizaci veřejných služeb. Jaroslav Hanák,
prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, vyjádřil radost z dosažení sociálního smíru v Česku v posledních letech,
podtrhl význam tripartity a vyzval budoucí vládu, aby nezapomněla své programové prohlášení projednat se
sociálními partnery. Generální tajemník Evropské odborové konfederace Luca Visentini ocenil přínos ČMKOS,
která svou kampaní „Konec levné práce“ důrazně
upozornila na mzdovou oponu a propast mezi
východními a západními zeměmi EU. ČMKOS označil
za jednoho z nejaktivnějších členů EOK. Jozef Kollár,
prezident KOZ SR, pak ocenil velmi prospěšnou a
takříkajíc příkladnou spolupráci slovenských a českých
odborů.
Po pracovní části pak závěr prvního dne jednání sjezdu
patřil volbám vedení konfederace na další čtyři roky a
volbě členů revizní komise. Předsedou ČMKOS zůstává
Josef Středula, potvrzeni ve funkcích na následující
období byli i místopředsedové Vít Samek a Radka
Sokolová. Do revizní komise ČMKOS byl mimo jiné
zvolen i náš kolega Ing. Pavel Němejc.
Úvod druhého dne jednání proběhl netradičně, protože připadl na 28. duben, který je Mezinárodním
vzpomínkovým dnem. Odbory na celém světě v tento den uctívají památku obětí pracovních úrazů. Symbolické
světelné svíce připomenuly, že v loňském roce v ČR zahynulo v práci nebo zemřelo následkem pracovního úrazu
95 lidí.
Po přijetí nového Programu ČMKOS do roku 2022 a panelové diskusi bylo schváleno usnesení VII. Sjezdu
ČMKOS. Stěžejním zájmem pro budoucnost je - mimo jiné - prosazování zkrácení týdenní pracovní doby pro
všechny zaměstnance na 37,5 hod. týdně bez snížení mzdy, dřívějšího odchodu do důchodu pro fyzicky náročné
profese, zvýšení základní výměry dovolené ve výši 5 týdnů pro zaměstnance jak státu, tak privátní sféry a zrušení
karenční doby. Rozhodlo se také o pokračování úspěšné kampaně ČMKOS, kdy 11. 9. 2018 proběhne
manifestační mítink kampaně „Konec levné práce“ na podporu oprávněných požadavků na růst mezd a platů. VII.
Sjezd ČMKOS podpořil i společné stanovisko ČMOS pracovníků školství a Vysokoškolského odborového svazu
k budoucnosti vzdělávání.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu a ČMKOS:
www.osstavba.cz

www.cmkos.cz
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