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 Konferenci jsme společně zvládli, děkujeme za součinnost 

nemohla uskutečnit prezenční formou, ale online prostřed-

nictvím MS Teams, a to ve dnech 15. až 24. března 2021. 

Program těchto jednání byl zaměřen na projednání návrhů 

podkladů pro jednání 17. Konference, včetně aktuálních 

témat souvisejících s epidemickou situací a přijímanými 

opatřeními a jejich dopady na zaměstnance. Na dotazy 

účastníků byli připraveni odpovídat všichni zaměstnanci 

OS ECHO.  

Plnohodnotná diskuze online 

Delegáti 17. Konference OS ECHO obdrželi podkladové 

materiály dne 13. dubna a následně 19. dubna byl zaslán 

návrh usnesení, včetně odkazu na možnost připojení k 

online jednání delegátů konference, dne 20. dubna v čase 

9.00 – 13.00 hodin, prostřednictvím MS Teams. V rámci 

této nově zvolené formy byly zodpovězeny písemně     

obdržené dotazy delegátů konference, a to jak k zaslaným 

materiálům konference, tak k dalším otázkám, týkajícím se 

OS ECHO.  

V rámci diskuse, pak byly také zodpovězeny další otázky 

delegátů, a to jak k projednávaným materiálům, tak 

k dotazům, týkajícím se především odborové problematiky 

a současné epidemiologické situace. 

S ohledem na průběh a výsledky hlasování, je možné  

vnímat jak online regionální jednání, tak jednání  organizo-

vané v rámci prvního dne konání 17. Konference,         

určeného pro hlasování, jako velice přínosná. 

Vedení OS ECHO děkuje touto cestou všem delegátům 

17. Konference OS ECHO za spolupráci. Jedinou otázkou, 

která vyvstala ze závěrů konference, je účast delegátů na 

hlasování, ve kterém se ve stanoveném časovém období 

vyjádřilo pouze 98 z celkového počtu 117 delegátů. 

Jak jsme již avizovali v dubnovém   

e-zpravodaji, kdy vrcholily přípravy 

na 17. Konferenci Odborového   

svazu ECHO nepříznivá epidemická 

situace v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 

byla důvodem ke změně formy konání této důležité akce. 

Podobně jako v roce 2020 s ohledem na platná vyhláše-

ná epidemiologická opatření, jsme stáli před rozhodnutím, 

jakým způsobem naplnit ustanovení Stanov OS ECHO, 

ohledně uskutečnění konference Odborového svazu 

ECHO v roce 2021. V souvislosti se všemi platnými   

opatřeními a především s cílem ochrany všech účastníků, 

delegátů konference rozhodlo předsednictvo Odborového 

svazu ECHO na svém jednání dne 3. března 2021 (v sou-

ladu s článkem 15 odst. 15. 7. stanov OS ECHO), aby se 

17. Konference uskutečnila ve dnech 20. - 22. 04. 2021 a 

to hlasováním na dálku formou per rollam. Obdobně       

proběhla konference i v loňském roce.  

Předsednictvo svazu současně schválilo klíč pro volbu 

delegátů a pravidla s tím související tak, že delegovalo 

svoji kompetenci (danou článkem 15 odst. 15. 7. stanov 

OS ECHO) a zmocnilo místopředsedy OS ECHO Karla 

Klusáka a Jiřího Vrablece, aby (v souladu s článkem 11 

odst. 11.7. písm. h) Stanov OS ECHO), stanovili klíč pro 

volbu delegátů a zajistili  delegáty konference s hlasem 

rozhodujícím, kterými jsou členové předsednictva OS 

ECHO a 50 delegátů sekce energetické a 50 delegátů 

sekce chemické OS ECHO. 

Regionální setkání 

V letošním roce předcházela konání konference tradiční 

regionální setkání vedení OS ECHO se zástupci jednotli-

vých odborových organizací, která se bohužel rovněž  

Květnové číslo je tematicky věnováno 17. Konferenci Odborového svazu ECHO 

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


 

2 

Rozhodnutí o přijetí usnesení je právoplatné, jestliže pro 
něj hlasovala nadpololoviční většina delegátů.   

17. Konference Odborového svazu ECHO se účastnilo a k 
jednotlivým návrhům usnesení se vyjádřilo 98 z celkového 
počtu 117 delegátů tj. 83,76% delegátů s hlasem rozhodu-
jícím. 

Platných vyjádření k jednotlivým návrhům usnesení ve 
stanoveném termínu předložilo 97 delegátů konference,     
tj. 98,98% delegátů s hlasem rozhodujícím, účastnících                                  
se 17. Konference OS ECHO. 

Neplatných vyjádření k jednotlivým návrhům usnesení ve 
stanoveném termínu předložil 1 delegát konference, tj. 
1,02% delegátů s hlasem rozhodujícím, účastnících se  
17. Konference OS ECHO. 

 USNESENÍ 

S ohledem na současnu epidemickou situaci v souvislosti 
s šířením onemocnění COVID-19, způsobené novým koro-
navirem SARS-COV-2 a s ohledem na platná vyhlášená 
epidemiologická opatření rozhodli delegáti 17. Konference 
Odborového svazu ECHO, konané ve dnech 20. - 22.  
dubna 2021, hlasováním na dálku formou per rollam. 

Konference OS ECHO se, dle článku 14 bod 2. Stanov  
OS ECHO, účastní s hlasem rozhodujícím odborovými 
organizacemi zvolení delegáti, paritně zastupující energe-
tickou a chemickou sekci odborového svazu, a to 50     
delegátů za sekci chemickou a 50 delegátů za sekci   
energetickou, a členové Předsednictva OS ECHO. 

Konference svazu je schopna jednat a usnášet se, jestliže 
se účastní nadpoloviční většina  delegátů.  

17. Konference Odborového svazu ECHO konané ve dnech 20. - 22. dubna 2021 
hlasováním delegátů na dálku formou per rollam 

Usnesení 1/17/2021 
Souhlasí, aby 17. Konference OS 
ECHO rozhodovala o níže předlože-
ných návrzích hlasováním na dálku 
formou per rollam. 
Hlasování: 
Pro:  97                            98,98% 
Proti:                           Zdržel se:   
Výsledek hlasování: schváleno
    
Usnesení 2/17/2021 
Schvaluje program 16. Konference 
OS ECHO v tomto znění: 
Zpráva o činnosti OS ECHO. 
Zpráva o činnosti Revizní komise OS 
ECHO. 
Čerpání rozpočtu OS ECHO za rok 
2020, včetně důvodové zprávy. 
Návrh rozpočtu OS ECHO na rok 
2021, včetně důvodové zprávy.  
Hlasování: 
Pro: 97                98,98% 
Proti                             Zdržel se: 
Výsledek hlasování: schváleno 
 
Usnesení 3/17/2021 
Bere na vědomí: 
k bodu II/1 programu 
Zprávu o činnosti OS ECHO. 
Hlasování: 
Pro: 97                98,98% 
Proti:                             Zdržel se:     
Výsledek hlasování: schváleno 

k bodu II/2 programu 
Zprávu o činnosti Revizní komise  
OS ECHO. 
Hlasování: 
Pro: 95                  96,94% 
Proti:   Zdržel se  2     2,04% 
Výsledek hlasování: schváleno  
 
Usnesení 4/17/2021 
Schvaluje: k bodu II/3 programu 
Zprávu o čerpání rozpočtu OS 
ECHO za rok 2020, včetně důvodo-
vé zprávy. 
Hlasování: 
Pro: 97                            98,98% 
Proti:                             Zdržel se: 
Výsledek hlasování: schváleno  
 
Usnesení 5/17/2021 
Schvaluje: 
k bodu II/4 programu 
Předložený návrh rozpočtu OS 
ECHO na rok 2021, včetně důvodo-
vé zprávy.  
Hlasování: 
Pro: 97                98,98% 
Proti:                             Zdržel se:     
Výsledek hlasování: schváleno  

Usnesení 6/17/2021 

Schvaluje: 

k bodu II/5 programu 

Dar Nadaci Solidarity ve výši  

100.000,- Kč. 

Hlasování: 

Pro: 94                 95,92% 

Proti:      Zdržel se:  3         3,06% 

Výsledek hlasování: schváleno  

 

Usnesení 7/17/2021 

Ukládá: 

Vedení OS ECHO: 

Oznámit delegátům 17. konference 

výsledky hlasování. 

Zaslat  materiály schválené touto 

konferencí do všech ZO OS ECHO. 

Delegátům 17. Konference OS 

ECHO: 

Informovat členy ZO OS ECHO o 

rozhodnutí 17. Konference OS 

ECHO. 

Hlasování: 

Pro: 97                            98,98% 

Proti:                         Zdržel se 

Výsledek hlasování: schváleno 

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