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Ve středu 19. června 2019 proběhlo další jednání Předsednictva OS Stavba ČR. Předseda svazu Ing. Pavel Zítko
ve svém vystoupení zmínil jak záležitost plošného rozšíření závaznosti naší Kolektivní smlouvy vyššího stupně,
předpokládaného počátkem července, tak přípravu mítinku
„Konec levné práce“. Informoval také o červnovém jednání
Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity), a z toho pak
hlavně o navýšení rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury ve vazbě na zajištění výstavby prioritních
dopravních staveb. Státní rozpočet bude tématem jednání
zářijové RHSD. Probrány byly také aktivity ČMKOS
– jednání Rady, stoleté výročí existence Mezinárodní
organizace práce, akce ke vzpomínkovému dni na oběti
smrtelných pracovních úrazů a další běh Odborové akademie.

Pracovní jednání představitelů odborových svazů ve stavebnictví Wiesbadenské skupiny „W6“ se tento rok
konalo v polské Varšavě ve dnech 24. a 25. června. Jednání se zúčastnili zástupci GBH Rakousko (Christian
Foelzer), ÉFÉDOSZSZ Maďarsko (Gyula Pallagi, Zoltan Stocker), BUDOWLANI Polsko (Zbigniew
Janowski, Jakub Kus), OS STAVBA ČR a zástupce EFBWW (Werner Buelen). Náš svaz zastupovali
předseda Ing. Pavel Zítko a místopředseda Stanislav Augustin.
Obsahem jednání byla současná společensko-politická,
hospodářská a odborářská situace v jednotlivých zemích,
a příprava podkladů pro kongres EFBWW, který proběhne
v listopadu tohoto roku ve Vídni. Velmi podrobně byl
diskutován návrh Akčního programu EFBWW na roky
2020 – 2023. Při projednávání tohoto bodu uplatnil v rámci
diskuse předseda OS výzvu k rychlejší konvergenci
(přibližování) mzdové úrovně v jednotlivých zemích EU.
Společnými tématy byla jak situace v sociálním dialogu
a kolektivním vyjednávání včetně mzdových otázek, tak
pracovněprávní legislativa jednotlivých zemí a stav členské
základny odborových svazů. Nebyly opomenuty ani pracovní podmínky zaměstnanců a nedostatek kvalifikované
pracovní síly, samozřejmě včetně dovozu pracovníků z ciziny, ať již ze zemí EU nebo odjinud. Na pořad jednání se
v té souvislosti dostala i opatření k zamezení tzv. sociálního dumpingu. Účastníci jednání diskutovali nad otázkou
zlepšení informovanosti, kdy byl jako příklad dobré praxe prezentován výsledek projektu Ecmin II., v rámci
kterého jsou zřízeny a také pravidelně aktualizovány webové stránky (https://www.constructionworkers.eu).
Obsahem těchto stránek jsou informace o minimálních standardech v oblasti pracovních podmínek ve všech zemích
EU, a to ve všech jazykových mutacích. Místo pro příští jednání nebylo zatím určeno, ale panuje shoda na tom, že
to bude buď v Německu, nebo v Rakousku.

Podrobnější informace včetně fotogalerie 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.

