28. 2. 2017

Ve středu 22. února 2017 se konal v sídle OS
Stavba ČR další seminář Evropských rad
zaměstnanců (ERZ).

EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ
OS STAVBA ČR
• BUZZI UNICEM – CEMENT HRANICE

Ing. Jindřich Těšík
• CARMEUSE
rezignace – řeší se náhrada
• CEMEX
Bc. Vladimír Ptáček
• HEIDELBERGERCEMENT – ČMC, ČMŠ, ČMB
Pavel Kučera, Petr Šinágl
• HOCHTIEF
Petr Janoušek
• LAFARGE + HOLCIM
Josef Červený
• LHOIST – VÁPENKA A VELKOLOM Č. S.
Jaroslav Karmazín
• MONIER – SCHIEDEL, BRAMAC
Jaroslav Růženec
• PORR
Roman Hrdý
• SAINT- GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCT*
Milan Hynek
• SKANSKA
Milan Fišer ….
• VINCI – EUROVIA, SMP, PRŮMSTAV …
Libuše Černá, Ing. Pavel Němejc
• WIENERBERGER, CIHELNA KINSKÝ, TONDACH
Miloš Kaplan
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Jednotliví členové ERZ se sešli 22.2.2017 v sídle
OS Stavba ČR, kde si předávali své zkušenosti z
jednání v rámci ERZ, které většinou funguje na
principu jedno jednání za rok.
Díky fungování ERZ, probíhá pravidelná výměna
informací mezi jednotlivými členy v dotčených
firmách a toto je vítaným bonusem pro vlastní
odborovou činnost. Zvlášť přínosné je pak využití
informací a kontaktů při kolektivním vyjednávání.
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Přítomní také podrobně informovali o stavu a
výsledcích kolektivního vyjednávání ve firmách,
kde jako zástupci zaměstnanců působí. V řadě
případů, díky existenci ERZ došlo ke zlepšení
podmínek pro zastupování zaměstnanců (volno a
podmínky pro vedení OO, účast zaměstnanců v
DR a pod.)

EFBWW – PROJEKT ECMIN 2.0

Místopředseda OS Ing. P. Zítko shrnul aktuální
stav zastupování zaměstnanců v ERZ v rámci OS
(13 ERZ, 20 zástupců, téměř 30 podnik. subjektů).

SEMINÁŘ – Bratislava - 24. – 25. března 2017
Diskuse budou na semináři organizovány kolem těchto tří témat:
1. Představení webových stránek ECMIN 2.0 a aplikací. Tyto evropské interaktivní webové
stránky a aplikace poskytují přehled o mzdových a pracovních podmínkách ve všech
členských státech EU a jsou k dispozici v 21 jazycích. Během semináře si vysvětlíme, jak
mohou členské organizace aktualizovat data a jak můžeme webové stránky aktivně
využívat.
2. Diskuse o různých praktických příkladech a prezentace na téma toho, jak odbory
informují zahraniční dělníky (s místem nebo bez místa) o možné mzdě a pracovních
podmínkách a jejich právech. Zde se zaměříme na inovativní metody.
3. Diskuse o praktické realizaci prováděcí směrnice 2014/67 (s ohledem na umisťování) v
jednotlivých zemích a hledání způsobů, jak realizaci zlepšovat.

http://www.constructionworkers.eu
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Informoval o vývoji projektu ECMIN 2.0, který
umožňuje aktuální náhled na legislativní, mzdové
a pracovní podmínky ve stavebnictví ve všech
zemích Evropské unie.
Projednal zajímavé otázky - mzdová nerovnost v
ČR, statistické zajímavosti apod. Poskytl i
upoutávku na možné informační zdroje při
získávání podkladů pro činnost v ERZ a poukázal
na některé zajímavé výstupy ve směru k EU.
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Prezentace z jednání je k dispozici
na sekretariátu OS.

Tyto aktuality obsahují volně šířitelné informace, které nepodléhají dodatečnému souhlasu autora.
Vaše náměty a podklady pro příští vydání posílejte na e-mail: stavba@cmkos.cz.

