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 Šťastné, pohodové a bezcovidové Vánoce všem 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé,  

blíží se Vánoce, nejkrásnější svátky roku a společně 

s nimi i závěr roku. Je však skutečností, že uplynulý rok 

neproběhl tak, jak bychom si asi všichni přáli. Přítomnost 

hrozby nemoci způsobené koronavirem SARS-CoV-2,  

který je s námi již téměř dva roky, a s ním spojená      

omezení, nám stále komplikují každodenní pracovní i   

rodinný život.  

Uvědomuji si, že téměř již uplynulý rok byl pro mnohé 

z nás těžký a někdy bohužel i smutný. Rád bych proto 

v této souvislosti vyjádřil svoji účast všem, kteří se museli 

potýkat s jakýmikoliv, ať už osobními či pracovními       

problémy. Rovněž bych rád v této souvislosti zmínil i naše 

vyjádření, na kterém jsme se shodli počátkem roku, když 

jsme zahajovali vydávání tohoto Zpravodaje – „Byli jsme 

před covidem, budeme i po něm“. 

Dovolte mi, abych nyní touto cestou popřál vám, vašim 

rodinám, přátelům, kamarádům a spolupracovníkům   

krásné svátky vánoční, především pak zdraví, štěstí,    

spokojenost a hodně optimismu do příštího období. 

Jménem vedení a zaměstnanců svazu, 

JUDr. Zdeněk Černý, MBA, předseda OS ECHO 

Úspěšné kolektivní vyjednávání ve prospěch zaměstnanců  

● Dodatek č. 5 kolektivní smlouvy vyššího stupně 

sekce energetické podepsán 

Dne 2. 12. 2021 završili zástupci zaměstnavatelů a       

zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku    

č. 5 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na 

roky 2017 až 2023. 

Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal předse-

da představenstva ČSZE Petr Jeník, za odbory dodatek 

podepsali předsedkyně Českého odborového svazu   

energetiků Marta Ctiborová spolu s místopředsedou 

energetické sekce Odborového svazu ECHO Karlem   

Klusákem. 

Celkový průběh kolektivního vyjednávání potvrdil, že    

sociální dialog v sektoru energetiky je dlouhodobě na   

velmi dobré úrovni a nezměnil se ani v nelehké situaci, 

ovlivněné pandemií koronaviru COVID-19. Poděkování 

patří všem členům týmu kolektivního vyjednávání, kterými 

za OS ECHO byli: Karel Klusák, Jana Martínková, Libuše 

Frgalová, Markéta Vodičková, Martin Picmaus, Libor Kalus 

a Petr Uher. 

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO                                   

sekce energetické  

Dodatek smlouvy č. 5 naleznete na webu svazu zde: 

● Nová čtyřletá kolektivní smlouva vyššího     

stupně pro sekci chemickou podepsána 

Dne 30. 11. 2021 podepsali předseda OS ECHO JUDr. 

Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr    

Cingr novou čtyřletou Kolektivní smlouvu vyššího stupně 

(KSVS) pro chemickou sekci na období 2022 až 2025. 

Podpis KSVS je potvrzením velmi rozvinutého a kvalitního 

sociálního dialogu na odvětvové úrovni v českém chemic-

kém průmyslu. 

Děkuji členům vyjednávacích týmů OS ECHO a SCHP ČR 

za odvedenou práci a korektní přístup v průběhu kolektiv-

ního vyjednávání KSVS.  Kladně je hodnocen zejména 

konstruktivní přístup při hledání vzájemně vyhovujících a 

potřebných kompromisů i přesto, že při letošním vyjedná-

vání se u některých bodů návrhu hledalo kompromisní 

řešení poměrně zdlouhavě. Vyjednávací tým KSVS za 

stranu OS ECHO tvořili Jiří Vrablec, Bc. Pavel Dvořák, 

Albert Kupčík, Michal Sváček a Jana Martínková, JUDr. 

Libor Kalus a Markéta Vodičková. 

Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO                  

sekce chemické 

Kolektivní smlouvu naleznete na webu svazu zde: 

https://www.os-echo.cz/dodatek-c-5-kolektivni-smlouvy-vyssiho-stupne-podepsan/
https://www.os-echo.cz/dodatek-c-5-kolektivni-smlouvy-vyssiho-stupne-podepsan/
https://www.os-echo.cz/nova-ctyrleta-kolektivni-smlouva-vyssiho-stupne-pro-sekci-chemickou-podepsana/
https://www.os-echo.cz/dodatek-c-5-kolektivni-smlouvy-vyssiho-stupne-podepsan/
https://www.os-echo.cz/nova-ctyrleta-kolektivni-smlouva-vyssiho-stupne-pro-sekci-chemickou-podepsana/
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právní předpisy, které by posilovaly práva pracovníků 

předvídat změny. Spravedlivá transformace je o předvídá-

ní a řízení změn a o právech zaměstnanců utvářet svou 

budoucnost. Potřebujeme právní rámec pro předvídání a   

řízení změn, který zajistí zapojení pracovníků a jejich   

odborů do budování strategie." 

Isabelle Barthès, zástupkyně generálního tajemníka pro 

průmysl v IndustriAll Europe, uvedla: "V našich ambicích 

na spravedlivou transformaci je třeba řešit společně dvojí 

ekologickou a digitální transformaci. Musí vést ke kvalit-

ním pracovním místům. Zelená dohoda je agenda vedená 

veřejnými orgány. Tyto orgány proto nesou odpovědnost 

za zajištění kvalitních pracovních míst v uhlíkově neutrál-

ním a digitalizovaném hospodářství. Technologický pokrok 

a ambice v oblasti klimatu musí jít ruku v ruce se sociál-

ním pokrokem. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, budou-li 

zaručena práva pracovníků a odborů a bude-li posílen  

sociální dialog a kolektivní vyjednávání na všech úrovních 

- zejména na  odvětvové úrovni - prostřednictvím nezbytné 

legislativní podpory v zemích, ve kterých je to zapotřebí." 

Akce v Praze byla první ze série 7 regionálních worksho-

pů, které se budou konat ve všech regionech Evropy až 

do března 2022. Jsou součástí industriAll Europe's Just 

Transition Campaign "Nic o nás, bez nás". Další zastáv-

kou je Madrid ve dnech 15.-16. prosince 2021. 

Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní úsek OS ECHO 

Členské organizace IndustriAll ze střední a východní 

Evropy se sešly ve dnech  22.- 23.11.2021 v Praze, 

aby diskutovaly o výzvách realizace Zelené dohody v 

tomto regionu a o požadavcích na dosažení spraved-

livé transformace.  

Pražské setkání přivítalo zástupce odborů z Polska,   

České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska a  

Bulharska. OS ECHO reprezentovali Jiří Vrablec, Karel 

Klusák a Lenka Jíchová. Uskutečnilo se před novým 

návrhem Evropské komise o sociálním rozměru balíčku 

Fit for 55, který má být vydán v prosinci 2021. 

Země střední a východní Evropy budou nejvíce zasaženy 

zrychlením tempa klimatických politik, jsou nejhůře vyba-

veny k tomu, aby zvládly transformaci s cílem zachovat a 

vytvořit kvalitní pracovní místa na cestě k nulovým čistým 

emisím. Jednání se zaměřilo právě na tento hlavní      

problém, protože ve střední a východní Evropě bude   

Zelená dohoda a Fit for 55 ve srovnání s jinými regiony 

v Evropě náročnější. 

● Nic o nás, bez nás 

Judith Kirton-Darling, zástupkyně generálního tajemní-

ka pro průmysl v IndustriAll Europe, zdůraznila naléhavou 

potřebu převést spravedlivou transformaci do konkrétní 

politiky: "Se Zelenou dohodou vidíme, že právní předpisy 

v oblasti klimatu zvyšují rychlost transformace v našich 

odvětvích. Nevidíme však na evropské úrovni tvrdé   

 Ekologická i digitální transformace nebude úspěšná bez sociální dimenze 
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