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Dne 20. února 2019 se v Praze konal společný Seminář
zaměstnanců v Evropských radách zaměstnanců a předsedů
Koordinačních odborových orgánů, působících u OS.
Přítomní zástupci v KOO a ERZ představili činnost těchto
orgánů. Dále velmi podrobně komentovali výsledky
sociálního dialogu v jednotlivých společnostech a vzájemně
diskutovali o aktuální situaci u těchto zaměstnavatelů a
v celém odvětví (stavební výroba, stavební hmoty a těžba
stavebních surovin).
Závěrem předseda OS Ing. Pavel Zítko podal aktuální informace z činnosti OS. Ve svém informačním bloku také
zmínil aktuální výsledky stavebnictví a příbuzných oborů a prezentoval i další zajímavé informace.
Jednání se zúčastnili zástupci společností SMP CZ, Hochtief CZ, Skanska, LB Minerals, Lasselsberger, Metrostav,
Saint Gobain Construction Products, Eurovia CS a Českomoravský cement.

Ve dnech 21. a 22. února se ve Varšavě v Polsku konal seminář o
pracovněprávních vztazích ve stavebnictví v Polsku, Litvě,
Rumunsku a České republice. Na tomto semináři byly zhodnoceny
Národní zprávy popisující situaci ve stavebnictví v jednotlivých
zemích. Tyto zprávy byly zpracovány v rámci projektu Evropské
federace stavbařů a dřevařů (EFBWW) TANSIRC. Jednotliví
zástupci sociálních partnerů - za stranu odborů a zaměstnavatelů okomentovali aktuální situaci ve stavebnictví v jednotlivých zemích.
Nejlépe fungující sociální dialog je jednoznačně v České republice.
V ostatních zemích jsou problémy s uzavíráním kolektivních smluv na všech úrovních. Většinou se odborům
v těchto zemích nepodařilo v transformačním období uhájit práva odborů a rovněž politici nepodporují sociální
dialog. V oblasti veřejných investic do stavebnictví jsme na tom
z uvedených zemí rovněž nejlépe. Příslušné zprávy jsou k dispozici
v angličtině.
Za Českou republiku se semináře zúčastnili Ing. Milan Vomela specialista OS Stavba ČR, Ing. Michael Tauš - externí
spolupracovník OS Stavba ČR v zahraničních otázkách, Ing. Pavel
Ševčík – technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a
Ing. Jiří Skála – zabezpečuje zahraniční vztahy pro SPS.
Podrobnější informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu: www.osstavba.cz
Tyto aktuality obsahují volně šiřitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
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