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Po jednáních, která v uplynulých dvou letech probíhala pouze on-line formou z důvodu covidové pandemie, se
opět otevřely dveře zasedací místnosti v Bruselu, a 31. května 2022 v ní zasedli členové Výkonného výboru
Evropské federace stavařů a dřevařů (EFBWW). Za náš svaz se on-line zúčastnila Bc. Iveta Pýchová.
Program byl obdobný jako v předchozích
letech. Projednaly se tradičně aktuální
informace ze sekretariátu EFBWW, přehled
plánovaných akcí v letošním roce, platby
členského příspěvku, finanční zpráva za rok
2021, a na řadu přišly také aktuální
a plánované projekty. Velká pozornost byla
věnována současnému válečnému konfliktu
na Ukrajině. K tomuto bodu bylo
promítnuto vystoupení Vasyla Andreyeva,
předsedy ukrajinského stavařského svazu
PROFBUD,
který
informoval
o geopolitických a ekonomických dopadech
války v jejich státě a na jejich odvětví.
Byla zde rovněž představena příprava Valného shromáždění EFBWW včetně schválení termínu 22. - 23.
listopadu 2023, tentokrát v některém ze států severní Evropy. Konkrétní místo bude upřesněno na letošním
podzimním zasedání výboru.

Dne 6. června 2022 proběhlo v hotelu Olšanka vyhodnocení spolupráce se Státním úřadem inspekce práce za
rok 2021. Jednání se zúčastnil za SÚIP generální inspektor Mgr. Ing. Rudolf Hahn a za OS Stavba ČR
předseda OS Ing. Pavel Zítko. Jednání byl rovněž přítomen svazový inspektor bezpečnosti práce OS Stavba
ČR Zdeněk Švehla.
Při jednání bylo konstatováno, že vzájemná spolupráce obou subjektů, jež vyplývá z Dohody o vzájemné
spolupráci mezi Odborovým svazem Stavba České republiky a Státním úřadem inspekce práce, která byla
uzavřena dne 7. ledna 2013, je účinná a prospěšná pro obě strany.
Zvláštní pozornost byla při jednání věnována
rovněž situaci, která nastala v minulých 2 letech
v zaměstnavatelských subjektech v souvislosti
s opatřeními, přijatými k zamezení šíření nemoci
Covid-19. Bylo konstatováno, že se firmy
s těmito omezujícími opatřeními vyrovnaly
vesměs dobře. V průběhu jednání byly rovněž
nastíněny určité obavy z energetické krize, která
by mohla výrazně ovlivnit hospodaření firem
a mohla by mít samozřejmě také dopady na
zaměstnanost.
Obě strany se vyslovily pro pokračování spolupráce ve smyslu výše uvedené dohody i do budoucna beze
změn.
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