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Pracovné stretnutie zástupcov IOZ a OS DOSIA
Pravidelné pracovné stretnutie zástupcov našich partnerských odborových zväzov sa opätovne aj v tomto
roku konalo blízo hraníc a to vo Vnorovách na Morave
v dňoch 19. - 20. septembra 2019. Rokovanie sa
uskutočnilo sa v súlade s podpísanou Dohodou o
spolupráci medzi Integrovaným odborovým zväzom a
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního
hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (ďalej
len „OS DOSIA“) z 21. apríla 2010.
Rokovania sa zúčastnili za IOZ - Marta
Brodzianska, predsedníčka odborového zväzu a
Gabriela Pobjecká, špecialista odborového zväzu pre
sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, za OS DOSIA Jan Rejský, predseda odborového zväzu, Jan Čup,
podpredseda OZ a Renata Valentová, právnička zväzu.
V prvý deň pracovného stretnutia zástupcovia zväzov prerokovali otázky spolupráce v nadväznosti na
dohodu o spolupráci a to : aktuálne úlohy činnosti odborových zväzov, informácie o uplatňovaní
pracovnoprávnych, sociálnych, daňových, predpisov
a predpisov v oblasti BOZP a ostatných právnych noriem,
ktoré ovplyvňujú prácu odborových organizácií a sú potrebné
pre zastupovanie zamestnancov.
Podrobne prerokovali otázky týkajúce sa sociálneho
partnerstva s dôrazom na sociálny dialóg na národnej úrovni
v SR a ČR a na odvetvovej úrovni OS DOSIA a IOZ,
konkrétne v odvetviach cestnej dopravy a pozemných komunikácií. V tom prerokovali podrobný prehľad z oblasti
kolektívneho vyjednávania v OS DOSIA a IOZ na všetkých úrovniach a porovnanie obsahov dojednávaných
záväzkov. Spoločne konštatovali, že aj napriek ekonomickému rastu obidvoch krajín a jednotlivých
zamestnávateľov, kolektívne vyjednávanie je stále zložitým procesom a odborári musia okrem vyjednávania
ponad stôl využívať častejšie aj podporné, resp. nátlakové formy vyjednávania. Vyjednávanie sťažuje aj častokrát
sa meniaca pracovná legislatíva.
Partneri sa v diskusii venovali aj hospodárskym, spoločenským a politickým témam v ČR a SR
a z pohľadu jej následného vplyvu na prijatie právnych predpisov, ktoré ovplyvňujú životnú úroveň občanov
a odrážajú sa na činnosti odborov.
Druhý deň pracovná návšteva zástupcov IOZ pokračovala účasťou na plenárnom zasadnutí sekcie
cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva OS DOSIA, na ktorom boli diskutované obsahové témy,
napr. správa o činnosti odborového zväzu, s dôrazom sekciu cestného hospodárstva vrátane kolektívneho
vyjednávania, vrátane miezd, benefitov pre členov zväzu, informácie
k aktuálnym otázkam poistenia, nové právne predpisy týkajúce sa
zamestnancov, BOZP, otázky týkajúce sa činnosti základných organizácií,
atď. Prítomní zástupcovia v diskusii zvýrazňovali riešenie benefitov pre
členov odborov, nakoľko kolektívne zmluvy platia pre všetkých
zamestnancov.
Predsedníčka IOZ Marta Brodzianska vo svojom vystúpení okrem
pozdravenia prítomných a poďakovania za pozvanie podala informácie
s dôrazom na aktuálne otázky činnosti IOZ : závery III. zjazdu IOZ a úlohy
z nich vyplývajúce pre budúce obdobie, kolektívne vyjednávanie KZVS a
PKZ v pôsobnosti IOZ, sociálne partnerstvo na národnej a úrovni odvetví IOZ,
právnu pomoc členom IOZ, BOZP, atď. Predsedníčka informovala aj
o podiele IOZ na realizácii úloh KOZ SR najmä na legislatívnom procese,
rokovaniach o minimálnej mzde na rok 2020 atď.
V závere stretnutia sa obidve strany dohodli na ďalšej úzkej pracovnej spolupráci v súlade s Dohodou.
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