
Vedení Odborového svazu ECHO vyjadřuje poděkování všem, kteří se zúčastnili a aktivně  

podpořili svojí účastí úspěšný průběh Demonstrace ČMKOS dne 8. října 2022 v Praze. 

• Spravedlivé daně pro společnosti a bohaté.

• Podpora pracovníků postižených krizí a růstem život-

ních nákladů.

• Finanční podpora pro společnosti, které se potýkají s

náklady na energii, se zárukami na záchranu pracov-

ních míst a zvýšení mezd.

• Odvětvové vyjednávání, aby pracovníci mohli získat

lepší mzdy.

Isabelle Barthès, zástupkyně generálního tajemníka 

industriAll Europe: 

"Zaměstnavatelé musí dostát své odpovědnosti a musí 

zasáhnout i veřejné orgány, protože firmy a domácnosti 

začínají podléhat krizi cen energií. Vyzýváme vlády, aby 

urychleně koordinovaly své úsilí na úrovni EU a přijaly 

opatření na ochranu pracovních míst a pracovníků před 

prudce rostoucími cenami." 

Luc Triangle, generální tajemník industriAll Europe: 

"Stojíme-li jednotní na národní a evropské úrovni, můžeme 

to udělat. Je inspirující vidět, jak odbory vedou akci,    

mobilizují dělníky a organizují protesty. Nenecháme to na 

populistech. 

"Budeme-li stát jednotně, budeme úspěšní při získávání 

vyšších mezd, získávání podpůrných mechanismů pro 

pracovníky postižené krizí, dosažení spravedlivého zdaně-

ní, řešení cen energií a mnoho dalšího." 

Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní úsek 
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 Poděkování účastníkům demonstrace 

Dne 3. 10. 2022 odborové svazy ve výrobě, těžbě a 

energetice pod záštitou industriAll European Trade 

Union zahájily celoevropskou kampaň za vyšší mzdy 

a stabilní kupní sílu. 

V době, kdy Evropa čelí plnohodnotné hospodářské a 

sociální krizi, odbory se brání! Na celém kontinentu mobi-

lizují a zapojují se do jednání s cílem řešit rostoucí krizi 

životních nákladů, která se dotýká nás všech. Svou    

evropskou kampaní podporujeme národní kampaně a 

jednání našich členských organizací. Ukazujeme, že od-

bory stojí v důležité bitvě bok po boku přes hranice států. 

Kampaň bude probíhat od 3. října do 29. listopadu.    

Během tohoto období budeme podporovat aktivity našich 

přidružených společností na národní úrovni. Spustíme 

kampaň na sociálních sítích a uspořádáme tematické 

akční týdny, abychom podrobněji sdělili naše požadavky. 

Budeme spolupracovat se zaměstnavateli, tvůrci politik a 

orgány EU. 

Máme klíčová sdělení pro zaměstnavatele a politiky:  

• Zaměstnanci potřebují zvýšení platů a velké podniky si

to mohou dovolit!

• Inflace není řízena mzdami!

• Pracující potřebují stabilní kupní sílu a protikrizová

opatření, ne úsporná opatření!

Máme klíčové požadavky na ukončení krize životních 

nákladů: 

• Zvýšení platů, které zaručuje slušnou životní úroveň.

 Změna sídla Odborového svazu ECHO 

Dovolujeme si připomenout:  

S účinností od 1. října 2022 Odborový svaz ECHO změnil sídlo své centrály, které se nachází na adrese:     

Rubeška 393/7, Vysočany, 190 00 Praha 9. Mobilní telefonní čísla a e-mailové adresy zůstávají beze změny.   

Vedení OS ECHO 

Celoevropská kampaň industriAll European Trade Union 

https://www.os-echo.cz/cinnost/


2 

základních organizací,“ Váňův statek, 
Dubovice 

17.-19.10.2022 Workshop pro profesní bezpečnostní 
techniky: „Kolektivní vyjednávání a 
sociální dialog – vzdělávání v teorii 
BOZP v chemickém průmyslu v ČR,“ 
Vigvam Penzion, Němčice 

15.-16.11.2022 Závěrečná konference projektu 
„Posílení a rozvoj sociálního dialogu 
na všech úrovních energetického 
sektoru,“ Hotel Olšanka, Praha 

15.-16.11.2022 Workshop „Mezinárodní výměna   
zkušeností v chemickém průmyslu 
v Německu a v ČR,“ Hotel Hejtmanský 
Dvůr, Slaný 

13.-14.12.2022 Workshop vyjednávacího týmu v ener-
getice „Kolektivní vyjednávání a    
sociální dialog na sektorové úrovni“ 

13.-14.10.2022 Workshop „Získávání mladých do 
odborů a zapojení do činnosti      

Ohlédnutí za školením předsedů OS ECHO 

Domníváme se, že s odstupem času je vhodné vrátit 

se na stránkách našeho Zpravodaje k průběhu škole-

ní předsedů ZO OS ECHO, které se uskutečnilo ve 

dnech 13. – 14. září 2022 v Hotelu Skalský dvůr. 

Poděkování si zaslouží všichni, kteří se školení zúčastnili, 

a to nejenom za jejich účast, ale především za aktivní, 

otevřené a férové jednání v jeho průběhu.   

Dopolední program prvního dne školení byl sestaven na 

základě požadavků základních organizací svazu a byl 

zaměřen především na povinnosti ZO OS ECHO ve   

vztahu k rejstříkovým soudům z pohledu praxe. Dále pak 

byla projednána otázka spojená s povinností zavedení 

datových schránek právnických osob, dle zákona č. 

300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 261/2021Sb., a 

to s účinností od 1. ledna 2023 a zároveň byla podána 

informace o připravované tzv. transformační novele   

zákoníku práce.   

Odpolední jednání (za účasti vedení svazu) bylo věnová-

no přípravě 4. sjezdu OS ECHO, který byl předsednic-

tvem svazu svolán v souladu s čl. 15 odst. 15.6. Stanov 

OS ECHO. Uskuteční se ve dnech  24. - 25. května 2023. 

Jak jsme již  dříve avizovali, místem konání sjezdu bude 

již tradičně Hotel Olšanka v Praze. V této souvislosti byl 

především diskutován návrh na úpravu, resp. snížení  

počtu delegátů konference svazu s hlasem rozhodujícím, 

a to v důsledku snížení celkového počtu členské základny 

(čl. 14 odst. 14.1. Stanov OS ECHO).     

Kdy proběhnou  významné projektové  akce OS ECHO 

Významná část diskuse byla věnována způsobu volby 

předsedy a místopředsedů OS ECHO, a to v případě za-

nikne-li výkon jejich funkce v průběhu volebního období 

odstoupením, případně smrtí. Dosavadní znění Stanov - 

čl. 13 odst. 13.4. stanovuje tuto pravomoc,  provedením 

doplňkové volby do působnosti nejbližší konference    

svazu. Dle většinového názoru účastníků školení by pro 

příští volební období měla být tato doplňková volba svěře-

na pouze mimořádnému sjezdu svazu. Pochopitelně v té 

souvislosti budou muset být novelizovány i navazující 

články Stanov. 

V souvislosti s přípravou konání sjezdu, byla obsáhlá  

diskuse rovněž věnována  stanovení tzv. klíče pro volbu 

delegátů sjezdu, který stanovuje v souladu se Stanovami 

- čl. 15 odst.15.5. předsednictvo OS ECHO.

Dopolední jednání druhého dne pak bylo věnováno aktu-

álním odborovým otázkám, které se týkaly problematiky 

BOZP, kolektivního vyjednávání, právě realizovaných a 

nových projektů. Účastníkům školení byla též podána 

nabídka benefitů UP Česká republika, s.r.o.  

Závěr školení byl v návaznosti na předchozí jednání,   

týkající se přípravy 4. sjezdu OS ECHO, věnován diskusi 

účastníků školení s představiteli svazu na téma jejich  

případné kandidatury na funkci předsedy a místopředse-

dů obou sekcí pro příští volební období. 

A na úplný závěr je třeba též poděkovat všem zaměst-

nancům svazu za přípravu a vlastní zabezpečení této 

vydařené akce.                                      Vedení OS ECHO         
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Prohlášení představitelů odborových svazů a organizací  zastupujících 

zaměstnance v sektoru energetiky 
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Telefon: +420 602 168 432 

E-mail: info@os-echo.cz

Odborový svaz ECHO
Rubeška 393/7, Vysočany
190 00 Praha 9

Číslo vydání 3/2022 

Vyšlo 10. 10. 2022 

Na demonstraci ČMKOS dne 8. října 2022 v Praze nechyběli ani členové OS ECHO. 

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