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Dne 10. 11. se konala on-line konference ČMKOS, kde
bylo na nejnovějších ekonomických datech vývoje
inflace a hlavně trendu sestavování státního rozpočtu
pro rok 2021 odhaleno, kam směřují záměry vlády.
Deficit státního rozpočtu není využíván plně
k proinvestování se z krize, jak bylo původně
slibováno,
ale
slouží
k
nepodloženému
bezprecedentnímu snižování daní, které zatíží zbytečně
státní kasu, ale i rozpočty krajů a obcí. Je to
nesystémové půjčování si na snižování daní.
Opět tak dochází k prohlubování nespravedlnosti
českého daňového systému vůči zaměstnancům, ze
kterých dělá spolehlivé daňové soumary. Ti jsou totiž
většinovými plátci do státní kasy. Náš daňový systém
z podnikání vybere pouze 20 % odvodů, přičteme-li
k tomu rekordní odvod dividend z ČR, který těží
z nízkých mezd, je jasné že cesta k překonání
koronavirové krize bude ležet na bedrech lidí práce.
Zaměstnanci budou ti, co daňové experimenty
ministerstva financí zaplatí.
Případné zrušení super hrubé mzdy nesmí nahrazovat
kolektivní vyjednávání! Předseda ČMKOS doporučil
odborům ve firmách, kde jsou pro to podmínky,
vyjednávat růst mezd výrazně nad rámec inflace.

Více k článku na www.cmkos.cz

Dne
11. listopadu
se
uskutečnilo formou
videokonference 9. jednání Předsednictva OS (P/OS).
Zde předseda OS pomocí prezentace informoval
o událostech, které se uskutečnily za uplynulé období
od posledního zasedání P/OS. Dalšími hlavními body
jednání bylo především projednání a příprava materiálů
pro prosincové zasedání Sněmu OS.

Na listopadovém jednání Předsednictva byla také
schválena novela Jednacího řádu Regionálních
konferencí OS. Obsahuje nově vložený odstavec, který
stanovuje, že ve výjimečných případech, kdy není
možné uskutečnit jednání prezenční formou, mohou
proběhnout jednání distanční formou, popř. mohou být
účastníci
Regionálních
konferencí
požádáni
o projednání formou „per rollam“.
S ohledem na aktuální opatření v souvislosti se šířením
nemoci COVID – 19 byla podzimní jednání
Regionálních konferencí v původně plánovaných
termínech zrušena a na základě rozhodnutí
Předsednictva OS bylo odsouhlaseno nahrazení
letošních
zasedání
Regionálních
konferencí
elektronickým hlasováním o návrzích usnesení. Do
všech organizací OS byla zaslána informace
s instrukcemi, jak toto hlasování bude probíhat.

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

