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Ve čtvrtek 27. dubna 2017 se konalo pravidelné bilancování spolupráce sociálních partnerů ve stavebnictví.
Tentokrát se setkání mezi Představenstvem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS v ČR)
a Předsednictvem Odborového svazu Stavba ČR konalo v sídle SPS na Národní třidě.
K těmto společným jednáním dochází dvakrát ročně.
Tentokrát se hovořilo o dvou závažných tématech, a to
o konkrétní situaci v českém stavebnictví a sociálním
dialogu, resp. o výsledcích v kolektivním vyjednávání,
jehož úspěšná fáze pro rok 2017 byla završena
podpisem Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího
stupně (KSVS) na léta 2016 - 2019.
Z informací představitelů SPS vyplynulo, že největším
problémem současného českého stavebnictví je stavební
legislativa a s ní související příprava staveb, která zatím
velmi negativně ovlivňuje zakázkovou náplň stavebních
firem, a to zejména v tzv. „dopravní infrastruktuře“.
Ani v oblasti bytové výstavby však situace není nijak optimistická. Obě strany pak ocenily úroveň sociálního
dialogu v odvětví. Shodly se na tom, že chtějí i nadále spolupracovat na řešení problémů společného zájmu.
Závěrem bylo konstatováno, že oboustranná dosavadní dobrá spolupráce a vzájemné pochopení při řešení
aktuálních problémů je závazkem do budoucna pro obě strany.

Ve dnech 25.-27. 4. 2017 proběhl ve sportovní hale Střední průmyslové školy Otrokovice pod patronací
ředitele školy Mgr. Libora Basela, Odborového svazu STAVBA ČR a města Otrokovice Přebor ČR
středních škol se stavebním zaměřením v nohejbalu.
Do akce se zapojilo široké spektrum středních škol z celé
republiky, přičemž největší zastoupení měl vzdálený
Ústecký kraj.
Slavnostní zahájení přeboru provedla statutární zástupkyně
ředitele SPŠ Otrokovice Mgr. Dagmar Pavlacká společně
s delegátem OS Stavba ČR panem V. Vaverkou.
Reprezentanti všech zúčastněných škol podávali kvalitní
sportovní výkony a bojovali o co nejlepší umístění.
Na závěr turnaje proběhlo slavnostní vyhodnocení, předání
cen a diplomů zástupcem OS Stavba panem S. Augustinem.
Všichni účastníci byli, dle vlastních slov, spokojeni a už se těší na další ročník tohoto populárního turnaje.
Pořadí družstev:
1. SPŠS a SOŠST Ústí n.L.
2. SPŠS Pardubice-Rybitví
Další informace jsou k dispozici
3. AŘ-SŠT Praha – Zelený pruh
na webových stránkách
4. SŠEaS,OAaSZŠ Chomutov
našeho svazu:
5. SŠSaS Teplice
6. SPŠ Otrokovice
http://stavba.cmkos.cz
7. Škola Pohoda Litoměřice
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.

