
 

  

 

Celkový počet přihlášených účastníků byl 157 z          
19 základních organizací v následujících sportech: 

● Kopaná 4 družstva  

● Tenis 14 účastníků  

●  Stolní tenis 8 družstev / 16 účastníků 

●  Bowling muži 11 družstev / 33 účastníků 

●  Bowling ženy 3 družstva / 9 účastníků 

●  Kuželky muži 3 družstva / 11 účastníků 

●  Kuželky ženy 3 družstva / 10 účastníků 

●  Nohejbal 8 družstev / 24 účastníků 

Pořádání sportovních her by bylo při tak malém počtu 
účastníků, s ohledem na stanovenou cenu a předpokláda-
né náklady, neekonomické. V současné době zvažujeme 
uskutečnit setkání sportovců z řad členů OS ECHO       
jinou formou. 

Karel Klusák 

místopředseda OS ECHO 
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 Významná událost  

Svolán 4. Sjezd                                                
Odborového svazu  ECHO  

Předsednictvo Odborového svazu ECHO na svém řádném 

29. zasedání 2. března 2022 rozhodlo v souladu s čl. 15 

odst. 15.6. Stanov OS ECHO o svolání 4. řádného sjezdu 

OS ECHO, který se uskuteční ve dnech 24. až 25. května 

2023. Sjezd se uskuteční v Praze, v Hotelu Olšanka,    

Táboritská 1000/23, Žižkov, Praha 3. 

JUDr. Zdeněk Černý, MBA 

předseda OS ECHO 

Ve dnech 2 až 4. září 2022 měly po delší covidové  
odmlce proběhnout v Praze tradiční  Sportovní hry 
OS ECHO. Bohužel  z důvodu malého zájmu ze strany 
ZO a jejich členů se v roce 2022 neuskuteční. 

 Proč se Sportovní hry OS ECHO neuskuteční 

OS ECHO, precizaci Statutu Podpůrného fondu a přípravu 

Programového prohlášení svazu pro nadcházející volební 

období. 

Diskutující se rovněž zabývali otázkou možnosti oživení 

uspořádání Sportovních her svazu po dvouleté covidové 

přestávce. (Tomuto tématu věnujeme následující samo-

statnou informaci.)  Závěr setkání patřil inspirující výměně 

zkušeností a výsledků z kolektivního vyjednávání 

v jednotlivých firmách. 

Vedení svazu oceňuje průběh regionálních setkání, a   

především pak otevřenost a věcnost vystoupení jednotli-

vých účastníků. Je proto škoda, že účast zástupců základ-

ních organizací činila necelých 50 %. Věříme, že na    

Konferenci OS ECHO budou počty delegátů již takové, na 

jaké jsme byli před covidem vždy zvyklí. 

Za vedení svazu  

JUDr. Zdeněk Černý, MBA          

V uplynulých týdnech jsme konečně měli možnost 

uskutečnit prezenční formou Regionální setkání před-

sedů ZO OS ECHO, která vždy probíhají před konáním 

Konference OS ECHO. Přiznám se, že bylo velice příjem-

né konečně se potkat po dlouhé době fyzicky 

s kolegyněmi a kolegy, předsedy základních organizací 

našeho svazu, což nám bohužel v uplynulém období řada 

proticovidových opatření neumožňovala.  

Na programu bylo především projednání programu a    

organizační stránky připravované Konference svazu, která 

proběhne 27. dubna 2022 v Praze v Hotelu Olšanka od 

10.00 hod. V souvislosti s tím byla projednána rovněž    

příprava školení inspektorů BOZP obou sekcí svazu, které 

se uskuteční ve dnech 3. až 4. května 2022 v Hotelu   

Skalský dvůr. 

 V rámci diskuse zazněly také některé náměty, týkající se 

novelizace interních dokumentů svazu pro připravovaný  

4. sjezd OS ECHO. Jedná se především o úpravu Stanov 

 Regionální setkání předsedů ZO OS ECHO konečně tváří v tvář 
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 Zrušena ochranná opatření, vstup do ČR bude nově bez omezení 

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 2/2022  
Vyšlo 13. 4. 2022 
Starší čísla naleznete zde 

Ministerstvo zdravotnictví zrušilo s účinností od 

9. dubna ochranná opatření, která stanovovala     

podmínky pro vstup do České republiky. Nově tedy 

bude možné do ČR přicestovat bez jakéhokoliv ome-

zení, a to bez ohledu na zemi, ze které osoba cestuje. 

Ministerstvo zdravotnictví stávající ochranná opatření 

zrušilo s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci 

v ČR i v zahraničí. Přicestovat do ČR mohou nově 

všechny osoby bez omezení, a to bez ohledu na to, zda 

cestují z Evropské unie nebo ze země mimo Unii. 

V případě cest do zahraničí doporučuje občanům, aby si 

důkladně ověřovali požadavky cestovních kanceláří,   

leteckých společností a zemí, do kterých cestují. Jednot-

livé požadavky se mohou měnit. 

 Úřad práce ČR – pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií 

● Příspěvek na bydlení 

Primární pomoc státu je určena těm, kteří mají kvůli  

nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. 

Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce 

nebo podnájemnice bytu či domu, jestliže 30 %         

(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a 

nákladů souvisejících s bydlením.  

Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také 

vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, který 

ji užívá k trvalému bydlení. 

Více informací naleznete na: 

www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1. 

● Doplatek na bydlení 

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když 

příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání       

příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů 

souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené 

s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku 

na bydlení ÚP ČR stanoví tak, aby domácnosti po zapla-

cení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka    

na živobytí. 

● Více informací naleznete na:  

www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni. 

● Mimořádná okamžitá pomoc 

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může 

být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a         

mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji 

bezprostředně. Například se může jednat o situace spoje-

né s finančními problémy v důsledku úhrady  nedoplatku 

za vyúčtované energie.  

● Více informací naleznete na:  

www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc. 

● Komplexní informace jsou k dispozici na:              

www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-

muze-pomoci-up--1. 

Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojist-

né sociální dávky, obraťte se na Call centrum ÚP ČR    

na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na        

callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné žádosti můžete 

podat elektronicky (přes identitu občana, datovou schrán-

ku nebo s uznávaným elektronickým podpisem), zaslat 

poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviš-

tě Úřadu práce ČR. 

Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci 

v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se na 

zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším   

pracovišti v místě vašeho bydliště nebo volejte na       

speciální linku: 950 180 070. 
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