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VIII. zjazd OS Stavba ČR
VIII. zjazd OS Stavba ČR sa konal 1. – 2. februára 2019 v Prahe. Rokovania zjazdu
sa zúčastnilo 50 delegátov (pozvaných 59), ktorí zastupovali 197 základných a 11 miestnych
organizácií.
Zjazdu sa ako hostia zúčastnili predstavitelia politického a
verejného života, zástupcovia štátnych orgánov v Českej republike a
inštitúcií spolupracujúcich s odborovým zväzom, zahraniční hostia
zastupujúci EFBWW, predstavitelia zahraničných odborových zväzov
stavebníctva a predsedovia odborových zväzov združených
v Českomoravskej konfederácii odborových zväzov. Za IOZ sa zjazdu
zúčastnili Marta Brodzianska, predsedníčka IOZ a Jozef Bóna, člen
Predsedníctva IOZ, Sekcia stavebníctva IOZ.
Prvý deň rokovania zjazdu v slávnostnej úvodnej časti vystúpili
hostia zjazdu, ktorí ocenili nezastupiteľnú úlohu odborov v sociálnom dialógu v Českej republike na všetkých
stupňoch, ako aj medzinárodnú spoluprácu a solidaritu odborov v ich činnosti pri realizácii úloh v záujme členskej
základne a zamestnancov.
Predseda ČM KOS Josef Středula a predsedníčka IOZ Marta Brodzianska ďalej vyzdvihli úlohu
odborov pri riešení otázok zamestnancov s dôrazom na pracovné
podmienky, zamestnanosť a poriadok na trhu práce, spravodlivé
odmeňovanie zamestnancov, v tom význam a pravidelný rast minimálnej
mzdy, BOZP, prípravu žiakov na budúce povolanie a v neposlednom rade
prácu s mladými. Zvýraznili dôležitosť partnerstva KOZ SR a ČM KOS a
odborových zväzov v nich združených. Predsedníčka IOZ odovzdala
Milanovi Vomelovi, odchádzajúcemu predsedovi odborového zväzu
Ďakovný list IOZ za dlhoročnú spoluprácu s IOZ pri ukončení aktívnej
činnosti v odboroch.
V pracovnej časti zjazdu delegáti prerokovali Správu o činnosti
OS Stavba ČR od VII. zjazde odborového zväzu, ktorá hodnotila plnenie programu odborového zväzu za uplynulé
obdobie, Správu o hospodárení a Správu Revíznej komisie OS Stavba ČR od VII. zjazdu. Schválili novelizované
Stanovy OZ a Program OZ Stavba ČR na obdobie od VIII. do IX. zjazdu odborového zväzu a dve rezolúcie
zjazdu - ku kolektívnemu vyjednávaniu a k pracovnému právu.
Do funkcie predsedu odborového zväzu bol zvolený Ing. Pavel Zítko, podpredsedu Stanislav
Augustin a predsedu revíznej komisii OZ Ing. Pavel Němejc.
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