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18. září letošního roku proběhlo již třetí posjezdové jednání
předsednictva našeho svazu, tentokrát společně s Revizní
komisí OS. V úvodu přítomní minutou ticha vzpomněli na
kolegu Bc. Josefa Pechana, dlouholetého funkcionáře
a bývalého předsedu svazové Revizní komise.
Následovala obligátní kontrola protokolů z minulých zasedání
P-OS a RK a aktuální informace, které formou prezentace
představil předseda svazu Ing. Pavel Zítko. Jednalo se
zejména o přehled akcí svazu od minulého předsednictva.
Nechyběl ani přehled o uplatnění žáků a absolventů na trhu
práce, aktuální nabídka a poptávka pracovní síly, vývoj mezd
podle odvětví, profesí a v některých stavebních firmách,
a souhrn výhod členství v odborovém svazu. V diskusi
k tomuto bodu upozornil čestný předseda Stanislav Antoniv
na zvýšenou potřebnost solidarity mezi jednotlivými odborovými svazy a podělil se s přítomnými o své obavy stran
dopadů možné konstelace politických sil po příštích parlamentních volbách na doposud vybojované a prosazené
záležitosti (zrušení karenční doby, zvyšování minimální mzdy a důchodů apod.). Předseda Komise kolektivního
vyjednávání Petr Janoušek v této souvislosti konstatoval obtížnou prognózu vyššího kolektivního vyjednávání v dalším
období, stručně informoval o výjezdním zasedání VZO Hochtief. Projednán byl rovněž finanční a majetkový blok včetně
zápisu Finanční a majetkové komise OS a schváleny investice včetně nakládání s volnými finančními prostředky. V této
souvislosti se podrobněji diskutovalo i o otázce budoucího sídla svazu a vývoji při likvidaci odborového majetku.

Po společném jednání s Revizní komisí OS se konalo pravidelné
bilancování spolupráce sociálních partnerů ve stavebnictví.
Tentokrát se setkání mezi Představenstvem Svazu podnikatelů
ve stavebnictví (SPS) a Předsednictvem Odborového svazu
Stavba ČR konalo v sídle OS Stavba ČR v domě RADOST na
pražském Žižkově. Všichni účastníci tohoto setkání kvitovali, že se
tentokrát podařilo organizačně zajistit akci tak, že proběhla v den,
kdy se zároveň konala samostatná jednání orgánů obou smluvních
partnerů. K těmto společným jednáním dochází každoročně.
Tentokrát se hovořilo o třech závažných tématech, a to o konkrétní
situaci v českém stavebnictví, o sociálním dialogu, resp.
o výsledcích v kolektivním vyjednávání, jehož úspěšná fáze pro rok
2019 byla završena podpisem Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) na léta 2019 – 2024. Třetím a z pohledu obou
sociálních partnerů jedním z nejdůležitějších diskutovaných témat byla situace na trhu práce a s tím související
problematika učňovského školství, čili výchova nové stavbařské generace. Tuto oblast, zejména pak její aktuální stav,
považují oba partneři za velmi alarmující. Dále z informací představitelů SPS vyplynulo, že problémem současného
českého stavebnictví je i nadále stavební legislativa a s ní související příprava staveb, i když se zdá, že se v tomto ohledu
situace pomalu začíná měnit k lepšímu. Proběhla velmi otevřená a bohatá diskuse, kdy se zástupci obou stran vzájemně
informovali o svých zkušenostech z praxe a o tom, čemu je z jejich pohledu třeba věnovat zvýšenou pozornost. Výsledky
vzájemného sociálního dialogu byly hodnoceny velmi kladně a to i přes skutečnost, že ne vždy se na všem shodneme.
Obě strany tak ocenily úroveň sociálního dialogu v odvětví a shodly se na tom, že chtějí i nadále spolupracovat na řešení
problémů společného zájmu.

Další informace naleznete na webových stránkách našeho svazu: www.osstavba.cz
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