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 Pro vaši bezpečnost a informovanost v práci 

Odborový svaz ECHO pro vás již tradičně          

připravil podnětná a užitečná školení 

Vážené předsedkyně, vážení předsedové odborových  

organizací, kolegyně, kolegové, 

velmi rád bych vás pozdravil po prázdninách a popřál vám 

hodně zdraví a sil v práci i ve vašem osobním životě, který 

v mnoha případech poznamenala situace související 

s epidemií Covid-19. Věřím, že máme již nejsložitější    

období za sebou a rád bych vás touto cestou informoval, 

že jsme pro vás připravili akce, které nebylo možné usku-

tečnit ještě v nedávné minulosti.  

Jedná se o školení inspektorů bezpečnosti práce a školení 

určené pro předsedy základních odborových organizací. 

Dlouhodobým cílem našeho odborového svazu je, 

aby naše školení bylo pro účastníky zajímavé a bylo jim 

přínosem. Obě školení se proto budou pochopitelně pořá-

dat jak pro sekci chemickou, tak pro sekci energetickou. 

Více informací o organizaci a tématech připravovaných 

akcí najdete v tomto vydání našeho e-Zpravodaje. 

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo výše jmenované akce 

pro vás připravit, jedná se o první setkání po téměř jeden 

a půl roční odmlce, kdy nám potkávání na osobní rovině 

neumožňovala situace související s epidemií Covid-19 a 

s ní spojená opatření, zákazy a nařízení. Doufáme, že se 

tak jako my na tato setkání těšíte a zúčastníte se ve vyso-

kém počtu. 

Přeji vám hodně zdraví a těším se na setkání s vámi.  

JUDr. Zdeněk Černý, MBA, předseda OS ECHO 

Pozvání na školení předsedů základních organizací  

Vážené kolegyně, kolegové, rezervujte si termín pro škole-

ní předsedů ZO OS ECHO sekce energetické, které se 

po roční přestávce uskuteční v resortu VIGVAM PENZION 

s.r.o., Němčice 152, 280 02, www.vigvamresort.cz, ve 

dnech 12. – 13. 10. 2021. V rámci plánovaného programu 

školení, který finalizujeme, předpokládáme diskusi 

k aktuálním otázkám, které souvisejí s činností OS ECHO, 

přípravy na kolektivní vyjednávání jak na úrovni jednotli-

vých společností, tak na úrovni sektoru (KSVS) a také se 

zaměříme na otázky BOZP a s tím související problemati-

ku. Dále se snažíme zajistit účast JUDr. Martina Mikesky, 

advokát, soudního znalce pro obor ekonomika odvětví 

mzdy se zvláštní specializací náhrady za ztrátu na výdělku 

při úrazech a nemocech z povolání.  

Školení předsedů ZO OS ECHO sekce chemické se   

bude konat v termínu 5. – 6. 10. 2021 v resortu VIGVAM 

PENZION s.r.o., Němčice 152, 280 02, 

www.vigvamresort.cz. 

Školení zahájí pplk.. Mgr. Irena Kejřová z Národní proti-

drogové centrály ČR. V odpoledním bloku nás ředitel Sva-

zu chemického průmyslu ČR Ing. Ivan Souček seznámí 

s dopady Zelené dohody EU na budoucnost chemického 

průmyslu v České republice a zhodnotí spolupráci OS 

ECHO a SCHP ČR v rámci sociálního dialogu. Druhý den 

dopoledne se svazový inspektor BOZP Ing. Marek Hlasný 

bude věnovat problematice pracovních úrazů 

v chemickém průmyslu za uplynulé období. Závěr školení 

bude věnován kolektivnímu vyjednávání nové KSVS i   

kolektivnímu vyjednávání na podnikové úrovni. Samozřej-

mostí bude neformální diskuse a to nejen k odborovým 

otázkám. 

Bližší informace obdržíte v následujících dnech, včetně 

pozvánky a finálního programu. Na setkání s vámi se těší  

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO                         

sekce energetické 

Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO                          

sekce chemické 
 

Informace o resortu VIGVAM penzion s.r.o. naleznete zde: 

http://www.vigvamresort.cz
http://www.vigvamresort.cz
http://www.vigvamresort.cz
http://www.vigvamresort.cz/
http://www.vigvamresort.cz/
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► Sekce energetická ◄ 

Odborový svaz ECHO a Český svaz zaměstnavatelů 

v energetice pořádá v rámci projektu „Posílení a rozvoj 

sociálního dialogu na všech úrovních energetického sekto-

ru“ školení pro předsedy, inspektory bezpečnosti práce a 

ostatní funkcionáře ZO OS ECHO. 

Školení se uskuteční 7. - 8. září 2021 v resortu 

VIGVAM PENZION s.r.o., Němčice 152, 280 02, 

www.vigvamresort.cz. 

Program školení bude zaměřeno na otázky BOZP se   

zaměřením na legislativní novinky ČR, pracovní úrazy, 

pracovní úrazovost za rok 2020 v ČR, a základní zásady 

osobní ochrany OOPP. 

V prvním bloku školení se představí lektor Ing. Josef   

Bělohlavý, specialista BOZP v ČEZ, a.s., který je odborní-

kem přes legislativu ČR v BOZP, účastní se šetření pra-

covních úrazů a vykonává funkci koordinátora BOZP na 

staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění      

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

V druhém bloku školení se představí lektor Ing. Jan     

Pavliš, aplikačním inženýr společnosti 3M, která se mimo 

jiné zabývá výrobou OOPP. Ing. Jan Pavliš představí   

základní zásady osobní ochrany, správný výběr OOPP a 

specifika použití OOPP. Prezentace je zaměřena na 

ochranu dýchacích orgánů, ochrana sluchu a zraku. 

Svazový inspektor bezpečnosti práce sekce energetická 

Bc. Radek Mucha se ve třetím bloku školení v prezentaci 

zaměří na pracovní úrazovost v České republice, roční 

zprávu SÚIP – 2020 a příklady z praxe inspektorů OS 

ECHO. 

Předsednictvo svazu OS ECHO schválilo klíč, podle které-

ho se stanoví počet zástupců BOZP z jednotlivých ZO OS 

ECHO, kterým bude účast na školeních BOZP pořáda-

ných OS ECHO uhrazena.  

Bc. Radek Mucha, svazový inspektor BOZP 

► Sekce chemická ◄ 

OS ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmys-

lu České republiky pořádá pravidelný pracovní seminář 

pro Bezpečnostní techniky podniků chemického a farma-

ceutického průmyslu v rámci společného projektu 

„Dialogem k sociálnímu smíru a zaměstnanosti v české 

chemii“. Seminář se uskuteční ve dnech 15. – 17. září 

2021 v Hotelu Rytířsko, www.hotelrytirsko.cz. 

Přednášet vám budou: Robert Křepinský - člen Rady 

vlády pro BOZP, téma přednášky je Legislativní změny 

v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního 

vyjednávání v oblasti BOZP. 

Miloslav Žouželka, bezpečnostní technik Explosia a. s., 

Pardubice, téma přednášky je Problematika BOZP ve 

firmě při nakládání s výbušninami a municí. Kpt. Ing.  

Kateřina Blažková, Ph.D., Hasičský záchranný sbor, 

téma přednášky je Pandemie z hlediska HZS MSK. Ing. 

Kateřina Sikorová, PhD., VŠB TU Ostrava, Proděkanka 

pro rozvoj a spolupráci s průmyslem, téma přednášky je 

Nové trendy ve vzdělávání bezpečnosti. 

V říjnu letošního roku pořádá Odborový svaz ECHO    

seminář pro předsedy, inspektory bezpečnosti práce a 

ostatní funkcionáře ZO OS ECHO. Tento seminář se 

uskuteční ve dnech 19. – 20. října 2021 v resortu 

VIGVAM PENZION s.r.o., Němčice 152, 280 02, 

www.vigvamresort.cz. Přednášejícími budou: Robert 

Křepinský - člen Rady vlády pro BOZP, téma přednášky 

je Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na 

vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP. Ing.  

Petr Lepík, Ph.D., VŠB TU Ostrava, vedoucí katedry 

bezpečnosti práce a procesů, téma přednášky je Výbuš-

nost hořlavých látek a BOZP, dokumentace ochrany před 

výbuchem. Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO, Ing. 

Marek Hlasný, svazový inspektor bezpečnosti práce, 

téma přednášky Spolupráce se základními organizacemi 

OS ECHO, BOZP, kontroly BOZP, úrazovost. 

Ing. Marek Hlasný, svazový inspektor BOZP 

 Pozvání na školení BOZP základních organizací OS ECHO 

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  
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