www.csze.cz

číslo 2/2020

Český svaz zaměstnavatelů v energetice
AKTUÁLNĚ Z ČSZE

COVID-19

Český svaz zaměstnavatelů v energetice se přestěhoval. Navštívit nás
můžete v moderních kancelářích
v budově Beta, BB Centrum, Vyskočilova 1481/4, Praha 4 – Michle, přímo vedle Balance Clubu Brumlovka.
Sídlo zůstává prozatím na původní
adrese Partyzánská 1/7, Praha 7 – Holešovice. Nová telefonní čísla na sekretariát ředitele jsou: 222 250 320,
220 510 391.
•••

Služební cesty do zahraničí během
koronavirových opatření. Svaz průmyslu a dopravy ČR přináší souhrnný přehled možností cestování
do zahraničí za služebním účelem.
Seznam obsahuje informace o zemích, které aktuálně umožňují vstup
na své území občanům a rezidentům
ČR. Více informací na webu SP ČR.

ZE ZAHRANIČÍ
Světová poptávka po energii
loni nerostla jako dříve. Světová spotřeba energie loni
vzrostla o pouhých 1,3 %. V roce
2018 to přitom bylo o 2,8 %.
Růst táhly obnovitelné zdroje
energie, zatímco poptávka po
uhlí poprvé od roku 2015 klesla. Zdroj zde.
•••
Ropa zdražuje, čeká se pouze omezený vliv covidových restrikcí. Ceny ropy se
zvyšují, vliv na jejich růst má zejména očekávání, že nová opatření proti šíření
nemoci covid-19 budou mít pouze omezený vliv na poptávku po palivech.
Na trhu nicméně přetrvává nejistota ohledně poptávky po palivech v zemích,
které zavádějí nové kroky proti šíření koronaviru, jako je například Británie.
Celý článek zde.
•••
Čína chce mít do roku 2060 nulové emise skleníkových plynů. Čína, která
je v současné době největším producentem skleníkových plynů, chce své
chování zcela změnit. Její emise by měly dosáhnout maxima roku 2030,
od roku 2060 by pak země měla být uhlíkově neutrální. To znamená, že za
40 let bude produkovat jen tolik emisí, kolik sama dokáže pohltit. Více
informací zde.
•••

Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY ČSZE
ČEZ a E.ON sníží od října cenu elektřiny pro domácnosti. Největší dodavatel
elektřiny v Česku, skupina ČEZ, sníží od října cenu elektřiny pro domácnosti napříč ceníky v průměru o devět procent. Za každou megawatthodinu (MWh) zákazníci podle firmy uspoří zhruba 230 korun, což při průměrné roční spotřebě
domácností 3,5 MWh znamená, že lidé ročně ušetří několik stovek korun. ČTK
to řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Ceny od října sníží také další velký dodavatel, E.ON. Mluvčí firmy Martina Slavíková uvedla, že při přechodu na produkty
s takzvanou zelenou elektřinou ušetří lidé proti standardním ceníkům deset procent. Úspory zákazníkům slibují i další prodejci. Celý článek naleznete zde. •••
Teplárny jsou připravené na dodávku tepla pro vytápění. „Pracovníci tepláren
přes léto tradičně prohlédli a opravili zařízení kotelen, distribučních sítí a předávacích stanic, aby opět bezchybně fungovaly až do května příštího roku. Téměř
4 miliony obyvatel České republiky tak mohou i nadále spoléhat na bezpečné
a ekologické dodávky tepla,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. Zdroj zde.
•••

Doporučení Hospodářské komory
firmám a živnostníkům ke zvýšení prevence před šířením covid-19
v provozech. Tato doporučení obsahují výčet všeobecně přijímaných
základních preventivních opatření
přispívajících ke snížení rizika nákazy novým typem koronaviru v provozech, ale i nová doporučení pro
organizaci práce na pracovištích
a systematické zajištění důležitých
informací pro rozhodování vedení
firem o zavádění vnitropodnikových protiepidemických opatření.
Doporučení nejsou závazná, přesto
Hospodářská komora České republiky firmám radí je ve vlastním zájmu
dodržovat. Více informací na webu
HK ČR.
•••

INFORMACE Z ENERGETIKY
Těžba v Dole ČSA a v Dole Darkov
skončí na konci února 2021. Společnost OKD ukončí těžbu na Dole
Darkov a Dole ČSA 28. února 2021.
Následně 1. března 2021 si tyto utlumované doly převezme do svého
majetku státní podnik DIAMO. Vláda
České republiky dne 21.9. 2020 rozhodla o zahájení postupného převodu utlumovaných dolů OKD, a.s.
na státní podnik DIAMO, s.p. Celý článek zde.
•••
Snížení emisí skleníkových plynů
o 55 procent do roku 2030, je podle vicepremiéra a ministra průmyslu
a obchodu Karla Havlíčka pro Českou republiku nereálné. Bude to
podle něj možné, ale později, pokud si země má zachovat energetickou soběstačnost, nezničit v dalších
letech průmysl a pracovat s reálnými
čísly v čisté mobilitě. Více informací
zde.
•••

Sledujte ČSZE na sociálních sítích.

