
 

  

ERZ byl na čtyřleté období zvolen předseda Základní   
odborové organizace Chemopetrol a. s. Pavel Dvořák a 
do 16 členného prezídia byl také zvolen předseda  Základ-
ní odborové organizace České rafinérské a. s. Martin  
Machačný. Oba působí jako předsedové základních orga-
nizací v ORLEN Unipetrol RPA s. r. o., největší rafinérsko-
petrochemické společnosti v ČR. Založení ERZ je velmi 
významné pro rozvoj sociálního dialogu ve prospěch        
zaměstnanců této národní společnosti.   

Bc. Pavel Dvořák,  

předseda ZO Chemopetrol, a. s. Litvínov 
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 Nastal čas pro daňová přiznání 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

tak jako každý rok všichni v  tuto dobu zpracováváme  
podklady pro podání daňového přiznání za naše odborové 
organizace. Dovolte mi proto pár připomenutí, abychom 
předešli zbytečným chybám a výtkám ze strany finančních 
úřadů. Většina našich základních organizací vede jedno-
duché účetnictví za splnění podmínek, že nejsou plátci 
daně z přidané hodnoty, celkové příjmy ZO za poslední 
uzavřené období nepřesáhly částku 3 000 000 Kč a     
hodnota jejího majetku nepřesáhla 3 000 000 Kč.  

► Jako první musí základní organizace k 28. 2. 2022 
podat „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle 
zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob“. Toto  
vyúčtování podává základní organizace, která vyplácela 
odměny na základě dohody o provedení práce. 

► Jako druhé budeme sestavovat daňové „Přiznání 
k dani z příjmů právnických osob“. Pro ty z vás, kteří si 
nebudou zcela jisti, jestli postupují správně, jsem na     
intranetu svazu připravila příklad a vzor, jak daňové      
přiznání vyplnit. Termín pro podání daňového přiznání 
je do 31. 3. 2022. 

► Jako třetí musí základní organizace uložit svůj    
výsledek hospodaření na rejstříkový soud nejpozději 
do 12 měsíců od rozvahového dne příslušného kalen-
dářního roku (zpravidla do 31. 12.). Základní organiza-
ce, která vede jednoduché účetnictví, předkládá přehled o  
majetku a závazcích. Ti, kteří vedou podvojné účetnictví, 
ukládají rozvahu. Vzory tiskopisů je možné opět dohledat 

na intranetu v období 3/2017. 

Bc. Lenka Zahrádková,  

finanční a daňový poradce OS ECHO 

Po letech úsilí a několika pokusech o založení se podařilo 
ve spolupráci zaměstnavatelů a zástupců odborových 
organizací z Polska, Česka, Slovenska, Litvy, Estonska, 
Maďarska a Německa, ustavit Evropskou radu zaměst-
nanců (dále jen ERZ) kapitálové skupiny Orlen. Ustavující 
schůze proběhla 16. 12. 2021 a ERZ byla založena podle 
polských zákonů. Na tomto jednání byly schváleny zaklá-
dající dokumenty, především jednací řád ERZ kapitálové 
skupiny Orlen. Rovněž byla ustavena Evropská podniko-
vá rada na 1. funkční období. Tato rada má 16 členů a    
3 náhradníky, zvolena byla i předsedkyně Evropské      
podnikové rady, stala se jí Edyta Górecká (předsedkyně  
odborové organizace pracovníků Energetyki Plockiej), a 
to na 1. rok čtyřletého období. Na 2. rok byl předsedou 
zvolen Henryk Kleczkowski, 3. rok bude funkci předsedy 
vykonávat Mariusz Konopinski a 4. rok Roman Rut-
kowski. Úspěchem je, že jedním ze dvou místopředsedů 

 V PKN Orlen S.A. byla založena Evropská rada zaměstnanců 

kolektivní smlouvy na rok 2022. Pro zaměstnance bylo 
poté sjednáno výrazné navýšení základních mezd a k  
tomu další mzdová plnění.  

JUDr. Miroslav Sobotka,  

právník OS ECHO 

 

Rozhodnutí Okresního soudu Vsetín 

Okresní soud Vsetín, pobočka ve Valašském Meziříčí, 
rozsudkem ze dne 26. ledna 2022 zamítl žalobu Odboro-
vého svazu KOVO, kterým se domáhal určení, že od       
3. 11. 2017 působí jako odborová organizace ve společ-
nosti DEZA a. s. V řízení se prokázalo, že OS KOVO    
nesplnil zákonem vyžadované podmínky pro působení u 
tohoto významného severomoravského zaměstnavatele. 
Základní organizace OS ECHO při Deza, a. s. (bez Ková-
ků, ve shodě s dalšími 2 menšími odborovými organizace-
mi) se dohodla se zaměstnavatelem na uzavření nové 

 Žaloba OS KOVO v kauze Deza zamítnuta  
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 Pomoc při růstu cen energií  

Telefon: +420 222 715 729  
E-mail: info@os-echo.cz  
Web: www.os-echo.cz 

Odborový svaz ECHO  
Nám. W. Churchilla 1800/2 
130 00 Praha 3  

Číslo vydání 1/2022  
Vyšlo 29. 1. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

typů příjmů a nákladů objektivně posoudit celkovou      

platební (ne)schopnost dané rodiny a správně vyhodnotit 

adekvátní výši podpory. Veškeré informace jsou přístup-

né na webu MPSV, nebo je možné je získat také na lince  

Úřadu práce ČR: +420 800 77 99 00.  

Vláda zpřístupnila příspěvek na bydlení, více lidí     

dosáhne na okamžitou pomoc s platbami za energie.   

Vláda schválila novelu zákona o státní sociální podpoře, 

která umožní, aby více lidí dosáhlo na příspěvek na   

bydlení a mohlo ho využít i na úhradu vyšších faktur za 

energie. Obě komory Parlamentu ČR jednoznačně     

podpořily navýšení příspěvku na bydlení a lidé ho       

mohou zpětně využívat už od 1. ledna 2022. Ministerstvo 

práce nově  připravilo online kalkulačku, aby si lidé mohli 

spočítat, zda na příspěvek dosáhnou a případně v jaké 

výši - je k dispozici na webu MPSV.   

Zákon o státní sociální podpoře zvyšuje tzv. normativní 

náklady, které jsou vedle příjmů domácnosti rozhodují-

cím faktorem pro nárok na příspěvek na bydlení. Norma-

tivy jsou navýšeny tak, aby odpovídaly aktuálnímu      

nárůstu cen energií. Nově bude možné při posuzování 

příjmů a nákladů zohledňovat rovněž závazky typu hypo-

ték, leasingů apod.  

Úřady práce budou každou žádost  posuzovat individuál-

ně, aby bylo možné vždy se zohledněním nejrůznějších 

 Sportovní hry OS ECHO po dvouleté přestávce 

Vedení OS ECHO i přes současnou epidemiologickou 
situaci, zahájilo přípravy pro uspořádání dalšího ročníku 
Sportovních her OS ECHO. Měly by se uskutečnit ve 
dnech 2. - 4. září 2022 v Praze v Hotelu Olšanka. Pořa-

datelem a organizátorem bude Odborový svaz ECHO, 
předpokládáme, že sportovní klání pro vás zajistíme  
v obdobném rozsahu jako v předchozích letech. 

V současné době zjišťujeme možnosti a podmínky jednot-
livých sportovišť. Jakmile budeme mít předběžné informa-
ce o podmínkách, oslovíme odborové organizace ohledně 
zájmu a účasti na Sportovních hrách OS ECHO 2022.  

Karel Klusák,  

místopředseda OS ECHO 

 Zvýšení náhrady za ztrátu na výdělku 

Dle Nařízení vlády č. 508/2021 Sb. s účinností od 1. 1. 

2022, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po  skonče-

ní pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem   

nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na 

výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů 

(nařízení o úpravě náhrady). 

§1 - Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní 
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z 
povolání (dále jen „náhrada za ztrátu na výdělku“) a    
náhrada nákladů na výživu pozůstalých příslušející     
zaměstnancům nebo pozůstalým podle zákoníku práce, 
popřípadě podle dřívějších právních předpisů, se upravu-
je tak, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet       

náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle 
pracovněprávních předpisů, a pro výpočet náhrady     
nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle 
pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 1,3 %  a  o     
300 Kč. 

Bc. Radek Mucha,  

svazový inspektor BOZP 

Připomínáme důležité termíny do vašeho diáře 

Regionální  setkání předsedů ZO se uskuteční            

v těchto dnech: 

21. 3. 2022……………………….……ZO východní Čechy; 

22. 3. 2022 …………………….………ZO severní Morava; 

23. 3. 2022 ………………………………...ZO jižní Morava; 

28. 3. 2022………….…….……ZO Praha + střední Čechy; 

29. 3. 2022…………….……ZO severní + západní Čechy; 

30. 3. 2022 …………….……………………ZO jižní Čechy. 

Následně dne 27. 4. 2022 se uskuteční jednání           

18. konference OS ECHO, místo konání:                    

Praha, Hotel Olšanka. 

https://www.os-echo.cz/cinnost/
https://www.esfcr.cz/
mailto:info@os-echo.cz
http://www.os-echo.cz
https://www.os-echo.cz/e-echo/

