23. 11. 2018

Listopadové jednání svazového Předsednictva bylo
letošním posledním a jeho hlavním úkolem bylo
zejména projednat materiály pro VIII. Sněm OS
Stavba ČR a podklady pro VIII. sjezd svazu, který se
bude konat 1. a 2. února 2019 v pražském hotelu
Olšanka.
Kromě aktuálních informací předsedy a místopředsedy byl projednán návrh Kolektivní smlouvy vyššího
stupně pro období 2019 – 2024 mezi OS Stavba ČR a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, početní stav
našich členů a ZO/MO k poslednímu červnu 2018, návrh Plánu práce svazu pro příští rok a informace o
činnosti svazového Podpůrného fondu i další směřování Majetkosprávní a delimitační unie odborových
svazů (MSDU-OS).
Členové Předsednictva také projednali zahraniční blok,
týkající se zejména spolupráce jak se slovenským
Integrovaným odborovým svazem, tak na úrovni Světové
a Evropské federace stavbařů (BWI, EFBWW) a
Wiesbadenské skupiny stavebnictví (W6). Na pořad přišla
i nominace do obměňujících se orgánů MSDU-OS a
výmaz dvou základních organizací z evidence.

Jednání Sněmu se zúčastnili za OS Stavba ČR, Ing. Milan Vomela, Ing. Pavel Zítko,
Milan Fišer a Petr Janoušek. Byla zde především projednána komplexní zpráva o
kolektivním vyjednávání v roce 2018, vývoj inflace v roce 2018 a její prognóza pro rok
2019, aktuální informace o situaci na trhu práce a informace o stavu členské základny OS
sdružených v ČMKOS. Odbory jsou pro zaměstnance stále atraktivnější, za poslední rok
posílilo jejich řady 16 918 nových členů a za posledních 10 let je to více jak 130 tisíc
zaevidovaných členů!!
Předseda ČMKOS Josef Středula dále zmínil např. zrušení karenční doby, zvýšení minimální mzdy,
neopominul ani otázku nezaměstnanosti a vývoje v mzdové a platové oblasti. Svou pozornost věnoval i
odborářské kampani „KONEC LEVNÉ PRÁCE“ a souvisejícím otázkám - zkracování pracovní doby,
rovným podmínkám pracujících žen, a v neposlední řadě i mnohdy složitým jednáním Rady hospodářské a
sociální dohody (tripartity). Zmínil rovněž potřebná jednání s různými orgány a institucemi jak našimi, tak
evropskými. V závěru poděkoval všem aktivním odborářům ze svazů sdružených v ČMKOS za jejich práci
a popřál jim mnoho úspěchů a pevné zdraví.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu: www.osstavba.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.

