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Druhé jednání Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů se konalo 14. května 2019 v Praze.
Předseda ČMKOS Josef Středula informoval členy Sněmu o činnosti Rady ČMKOS a věnoval se aktuálním
odborovým i společenským otázkám. V ekonomické oblasti popsal současnou situaci tvorby hrubého
domácího produktu (HDP), odhad jeho vývoje nejen do konce roku 2019, ale i pohled do roku 2020.
Zdůraznil přitom, že některé hlasy o nástupu krize nelze za současného vývoje HDP považovat za seriózní.
Situace trhu práce, očekávané pokračování převisu poptávky nad nabídkou pracovníků i prognóza vývoje
inflace nejen dle ČMKOS, ale i České národní banky,
vykazuje neměnné parametry posledních dvou let.
Konstatoval, že se podařilo dosáhnout průměrného
růstu mezd o 8 % a ČMKOS již předložila návrh
růstu minimální mzdy pro rok 2020 na 15 tisíc korun.
Letošní mítink na podporu kampaně „Konec levné
práce“ se bude konat 17. září 2019 ve Fóru Karlín v
Praze.
V závěru vyzval Sněm ČMKOS odboráře a
odborářky, aby svou účastí ve volbách do Evropského
parlamentu prokázali, že chtějí spravedlivější Evropu pro všechny.
„Vybírejte své kandidáty podle programu, ne podle tváří. Volte, jaké jsou vaše hodnoty a osobní
priority. Volte takové kandidáty, pro které je důležité postavení českých zaměstnanců!“

Ve středu 15. května letošního roku se v Praze
v hotelu Olšanka uskutečnil I. Sněm Odborového
svazu Stavba ČR.
Mezi hlavními body jednání byla zpráva o činnosti
svazového předsednictva, které se ujal předseda svazu
Pavel Zítko. Formou zajímavé prezentace upozornil
zejména na pozitivní vliv nového systému školení
odborových funkcionářů, kdy znatelně stoupla účast
zástupců základních a místních organizací. Kladně také
hodnotil připravenost lektorů a aktivní přístup
účastníků. Dále se podrobněji věnoval důležitosti
spolupráce s orgány státního dozoru nad BOZP,
neopomněl ani přiblížit výstupy z jednání Rady a ze
sněmu ČMKOS. V této souvislosti zmínil i návrh budoucího automatického navyšování minimální mzdy, na
kterém se ale při jednání tripartity sociální partneři nedohodli. Informoval také o letních sportovních hrách,
které se uskuteční ve dnech 28. a 29. 6. 2019 v Rybitví.

Podrobnější informace o zasedáních 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.

