
Členská schůze 2022

Lukáš Šoltys a předsednictvo

ČES členská schůze 27.05.2022



Program členské schůze: 10.30 – 12h.

1) klíčové aktivity + hospodaření ČES 2021: viz slidy níže

2) prioritní aktivity a projekty 2022 (konference, kurz, publikace, SZÚ): viz níže

3) členská základna: společná diskuse – viz slidy níže

4) Specialista v ergonomii: kurz i zkouška pokračuje v režimu jaro, podzim, tým výborně spolupracuje

5) Studentská ERGO konference 2022: úspěšná akce, vysoká úroveň prezentovaných projektů, rok 2023 znovu?

6) kampaň EU OSHA „Lighten the Load“: vyhodnocení a oceněné firmy, vše na webu kampaně

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures

https://healthy-workplaces.eu/en/about-topic/priority-area/facts-figures


Hospodaření ČES 2020 - 21

1) hospodaření ČES 2020:

a) příjmy: 192tis.+ dary (100tis. Kč) / výdaje: 86tis. Kč

b) výnosy z kurzu „Specialista“ 125tis.Kč, 30tis. odměny pro tvůrce a lektory

2) hospodaření ČES 2021:

a) příjmy: 248tis. + dary (100tis. Kč) / výdaje: 55tis. Kč, výsledek hospodaření 193tis. Kč

b) výnosy z kurzu „Specialista“ 185tis.Kč, odměny pro tvůrce a lektory podzim 2022



Klíčové aktivity ČES 2022

1) klíčové projekty:

a) kurz „Specialista v ergonomii“: úspěšné kurzy i zkoušky, aktuálně 35 specialistů,
jarní běh kurzu 11 účastníků, termíny + propagace běhu podzim 2022

b) „ERGO příručka pro výrobní firmy“: příprava probíhá v interním týmu, postupujeme dle plánu, máme 
strukturu, formu, jasnou cílovou skupinu + hlavní kapitoly, červen 2022 bude další on-line setkání

2) projekty: metodika pro ERGO audit, CBA, Ergonomie do škol, ERGO soutěž, propagace oboru – WOC, web, BOZP 
profi, konference, články, rozhovory atp.

3) nové členství: Zdeněk Bušina (BZ Lab), Martin Röhrich (HSEF s.r.o.), Pavel Kosť (fyzio), Slavomíra Vargová (UTB Zlín), Adam 
Soural (firma SMC Ind. Automation), Petr Polák (VÚBP, účastník kurzu Specialista), Tereza Náplavová (ERGO Working Space), 
Lukáš Málek (Siemens Mobility), Lucia Konyárik (Schaeffler Production CZ)



Členská základna 2020 - 2022

1) 17 nových členů: Eliška Bačíková, Vladimíra Lipšová, Jana Smyková, Petr Smolík, Petr Syrový, Michal Kaňák, 
Martin Nečas, Klára Malme, Zdeněk Bušina, Martin Röhrich, Pavel Kosť, Slavomíra Vargová, Adam Soural, Petr 
Polák, Tereza Náplavová, Lukáš Málek, Lucia Konyárik

2) ukončili členství: A. Pilcová, G. Štefko, M. Král, J. Smyková

3) ukončeno vyškrtnutím: J. Wrona, Z. Chlubna – neplatili a nekomunikovali více než 2 roky

4) celkem členů k 27.05.2022: 79 
a) zdravé jádro: 25 lidí
b) občas aktivní: 10-15
c) ve spolku pasivní: 35

5) projekt aktivace členské základny stále pokračuje, úspěšný start, makáme dál



Členská základna – definice aktivního členství

1) práva a povinnosti členů definuje čl. 5 „Stanov ČES“

2) v rámci členské schůze 2022 jsme se shodli na 3 základních pravidlech aktivního člena:

a) dodržuje stanovy a platí členské příspěvky

b) minimálně 1x za rok dorazí na akci ČES (členská schůze, výjezdní akce, konference atp.)

c) pravidelně sdílí s členskou základnou informace o svých zajímavých projektech (např. pošle článek, 
prezentaci projektu, stručnou sumarizaci výstupů či výsledků svých aktivit v oblasti ergonomie atp.)

Aktivní člen splní alespoň 2 z výše uvedených bodů, např. a) + b) nebo a) + c)

Členská schůze všemi hlasy schválila hospodaření ČES za rok 2021 a pravidla aktivního členství.

Přítomní vzali na vědomí informace o klíčových aktivitách ČES 2021 a plán aktivit na rok 2022.



PLÁN ODBORNÝCH A INOVATIVNÍCH PROJEKTŮ 2022

1) testování CBA aplikace v praxi

a) kdo má zájem může se přihlásit na mail ČES 

b) testování ve firmách: únor + březen 2021 + finalizace ve 2Q

2) propagace kurzu „Specialista v ergonomii“

a) každý člen spolku – web, sociální sítě, LinkedIn, klienti atp.

b) evidovat formu propagace a počet přímo oslovených potenciálních klientů

3) testování „PMS ERGO audit MS Excel“ v praxi: zájemci pošlou info na mail ČES

4) spolupráce ČES a univerzit: rozvíjet osobní kontakty, vypsat „ERGO soutěž pro univerzity a studenty“, 

studentské konference 2023: zahájení aktivit 3 – 4Q 2022

5) propagace oboru ergonomie: posílat na mail + LinkedIn ČES vaše články, videa, publikace atp.


