18. 6. 2018

Těžební společnost Eurovia Kamenolomy a.s. se stala zaslouženě vítězem soutěže bezpečnosti práce
v hornictví Zlatý Permon za rok 2017 ve III. kategorii (hornická činnost prováděná povrchovým způsobem
– lom, těžba písku nebo štěrkopísku-subjekt s alespoň 51 zaměstnanci).
Ocenění převzal dne 6. 6. 2018 v prostorách hotelu Zlatý Lev v Liberci z rukou
zástupce předsedy a ředitele sekce báňské správy Českého báňského úřadu JUDr.
Pavla Dvořáka předseda představenstva společnosti Eurovia Kamenolomy a.s. Ing.
Michael Junge. Předání se dále zúčastnil za státní báňskou správu ředitel kanceláře
předsedy ČBÚ Dr. Ing. Ladislav Svoboda, ředitel odboru hornictví Českého
báňského úřadu Ing. Radim Mžyk a předseda OBÚ Liberec Ing. Dalibor Hampejs.
Za vítěznou organizaci se převzetí ceny zúčastnili Ing. Svatopluk Zástěra, Ing. Petr
Polák a Ing. Karel Pulec. Za Odborový svaz Stavba České republiky se předání
tohoto významného ocenění zúčastnil jeho místopředseda Ing. Pavel Zítko.

Dodatek č. 2 kolektivní smlouvy vyššího stupně se stane dnem 1. 7. 2018 závazným pro většinu firem působících
ve stavební výrobě, ve výrobě stavebních hmot a v těžbě surovin pro stavebnictví. Jedná se o více jak dva tisíce
firem, ve kterých je zaměstnáno necelých 200 tisíc zaměstnanců. Se zněním dodatku kolektivní smlouvy se
můžete seznámit na našich webových stránkách, popř. na stránkách SPS v ČR, či na stránkách MPSV.
Sdělení MPSV č. 104/2018 Sb., o rozšíření závaznosti, naleznete na webových stránkách OS.

V měsíci červnu se uskutečnilo pravidelné školení funkcionářů základních a místních organizací. Místem
pro získání potřebných informací a dovedností bylo opět krásné prostředí v blízkosti Máchova jezera.
Školení proběhlo již tradičně v tematických
blocích, které byly zaměřeny na aktuální
problémy pracovněprávní legislativy, ochranu
osobních údajů - GDPR, právní aspekty
kolektivního vyjednávání. Dalšími body
školení byly informace z oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, k sociálnímu
dialogu a ke kolektivnímu vyjednávání.
Zvláštní
pozornost
byla
věnována
hospodaření
odborových
organizací.
Nechyběly ani informace o možném řešení
kolektivních sporů a metodika pro odborové
organizace.
Celou tuto vzdělávací aktivitu zakončil závěrečným slovem osobně předseda OS Ing. Milan Vomela, který byl
přítomen téměř po celou dobu akce a navíc svými hudebními vložkami přispěl k celkově výborné atmosféře.
Další informace jsou k dispozici na webových stránkách našeho svazu:

www.osstavba.cz

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.

