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Slavnostní jednání k vyhodnocení plnění dohody za rok 2018 se
uskutečnilo dne 25. 4. 2019 v zasedací místnosti Českého báňského
úřadu. Samotné vyhodnocení a Memorandum podepsali za ČBÚ
jeho předseda Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a za OS Stavba ČR
předseda svazu Ing. Pavel Zítko.
Dohoda o spolupráci mezi Českým báňským úřadem a Odborovým
svazem Stavba České republiky, která byla uzavřena 15. října 2007, byla
i v loňském roce plněna a všechna ustanovení v ní obsažená byla beze
zbytku naplněna.
Součástí vyhodnocení plnění dohody za rok 2018 je Memorandum,
ve kterém je mimo jiné uvedeno, že dohoda je plněna v celém rozsahu,
úroveň spolupráce ve všech bodech dohody se hodnotí jako velmi dobrá,
a také to, že obě strany vyjádřily do budoucna vůli pokračovat
v dosavadní úspěšné spolupráci.
Na závěr jednání byla prokonzultována současná situace v rámci České
republiky jak ve stavebnictví, tak i v ostatních odvětvích spadajících pod
dozor Státní báňské správy.

Vyhodnocení spolupráce Odborového svazu Stavba České republiky se Státním úřadem inspekce práce
(SÚIP) za rok 2018 proběhlo dne 26. dubna 2019 v sídle svazu. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální
inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR předseda OS Ing. Pavel Zítko, místopředseda OS
Stanislav Augustin a svazový inspektor bezpečnosti práce Zdeněk Švehla.
Termín podpisu plnění dohody byl načasován symbolicky na
den, kdy se na ČMKOS uskutečnila akce v rámci Mezinárodního
vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemocí
z povolání. V roce 2019 byl v rámci České republiky
zaznamenán vznik 123 smrtelných pracovních úrazů, což je
nárůst o 25 oproti roku předchozímu.
Během jednání bylo projednáno plnění jednotlivých bodů
dohody. Bylo konstatováno, že dohoda je plněna v plném
rozsahu oběma stranami. Obě strany si vzájemně poskytly
informace a předaly materiály v návaznosti na text dohody.
Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná spolupráce obou
subjektů, jež vyplývá z Dohody o vzájemné spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky
a Státním úřadem inspekce práce, která byla uzavřena dne 7. ledna 2013, je účinná a prospěšná pro obě strany.

Podrobnější informace naleznete 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.

