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V úterý 12. listopadu 2019 se v pražském hotelu Olšanka
uskutečnilo tradiční setkání našich členů-důchodců s vedením
svazu.
Akci zahájil předseda Odborového svazu Stavba ČR
Ing. Pavel Zítko, který v úvodu přivítal všechny přítomné
a následně představil nové vedení svazu, které bylo zvoleno na
únorovém sjezdu. Předseda OS dále zmínil současné aktivity
svazu, nové rozdělení regionů, průběh školení ZO/MO
a Regionálních konferencí, které se konaly letos v říjnu. Byly zde
také podány informace o kolektivním vyjednávání a aktuálních
aktivitách ČMKOS.
V další části setkání vystoupil jeden z hostů – JUDr. Roman Lang z Ministerstva práce a sociálních věcí. Srozumitelně
představil, na základě písemného podkladu, současný systém důchodového pojištění a výpočet důchodů a souvislosti
s navýšením důchodů od ledna 2020.
Na jeho příspěvek pak navázal další host - předsedu Rady seniorů ČR
dr. Zdeňka Pernese zastoupil Ing. Milan Taraba, který podal informace
mimo jiné k valorizaci důchodů, setkání seniorů s prezidentem Zemanem
a informoval o procentuálním zvýšení nájmů za posledních 5 let.
Třetím hostem byl Ing. Jaroslav Ulma, předseda Asociace důchodců
ČMKOS, který poděkoval našemu svazu za péči o seniory-odboráře.
Přítomní důchodci-odboráři pak převzali z rukou představitelů svazu
dárkové předměty a ženy navíc krásnou květinu jako poděkování za jejich
odborářskou práci. Setkání našich členů - důchodců s vedením svazu bylo
zakončeno společným obědem.

Dne 19. listopadu 2019 proběhlo jednání 3. Sněmu ČMKOS. Jeho jednání se zúčastnili i zástupci OS Stavba ČR Pavel
Zítko, Milan Fišer a Petr Janoušek.
Odbory jsou pro zaměstnance stále atraktivnější, za poslední rok posílilo jejich řady 15 230 nových členů, založeno bylo
103 nových odborových organizací a do největší odborové centrály v zemi vstoupil již 31. odborový svaz!!
Předseda ČMKOS Josef Středula ve svém úvodním vystoupení seznámil přítomné
s aktuálními informacemi ze života odborové konfederace. Zmínil např. zrušení karenční
doby, problematiku zvyšování minimální mzdy, neopominul ani otázku nezaměstnanosti
a vývoje v mzdové a platové oblasti, včetně hospodářské prognózy ČR. Kladně hodnotil
průběh a výsledky tradiční odborářské kampaně „KONEC LEVNÉ PRÁCE“ a zdůraznil
cíle odborů pro další období. Jsou jimi především růst mezd a platů, 5 týdnů dovolené pro
všechny zaměstnance a zkracování pracovní doby. Svou pozornost věnoval i mnohdy
složitým jednáním Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity). Ocenil také úspěšnost
všech protestních akcí pořádaných jak ČMKOS, tak jednotlivými odborovými svazy
a firemními odbory. Zmínil rovněž potřebná jednání s různými orgány a institucemi jak
našimi, tak evropskými. V závěru poděkoval všem aktivním odborářům ze svazů sdružených
v ČMKOS za jejich práci a popřál jim mnoho úspěchů a pevné zdraví.

Další informace a více z 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

