
Webové stránky ČSZE dostaly „nový kabát“.  Ani v době koronavirové jsme nezahá
leli a intenzivně jsme pracovali na nové, modernější podobě webových stránek ČSZE. 
Podívat se na ně můžete na www.csze.cz. •••

ČSZE podporuje Svatomartinskou výzvu z 11. listopadu 2020, která cílí „k podpoře bu
doucnosti českého hospodářství prostřednictvím skutečné reformy stavebního práva 
v Čes ké republice“. Podepsali ji zástupci Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hos podářské 
komory ČR, Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Asociace pro rozvoj realitního trhu ne
movitostí a Asociace developerů ČR. Výzva apeluje na nezbytné změny ve stavebním 
právu vy cházející z návrhu nového stavebního zákona a vedoucí k prosazení 5 stěžej
ních opatření. Jedná se o důsledné oddělení výkonu státní správy a samosprávy při po
volování staveb, skutečnou ochranu veřejných zájmů spojenou s vyvážením práv a po
vinností účastníků stavebního řízení, posílení postavení místních samospráv v procesu 
územního plánování, do držování jasně daných lhůt v celém průběhu řízení a posílení 
míry integrace ochrany veřejných zájmů v povolení záměru. Tyto obecné požadavky re
prezentují zájmy nejen sektoru staveb nictví a ostatních zástupců jednotlivých průmyslo
vých odvětí, ale zároveň odráží i zájmy české energetiky, jejímž představitelem je ČSZE, 
v oblasti zefektivnění povolovacích procesů při využití území a povolování staveb. •••

Sekce PPN – práce pod napětím na svém podzimním jednání, které proběhlo dne 18. 11. 2020  
prostřednictvím platformy MS Teams, probrala novinky z oblasti PPN. Zapojilo se 10 účast 
níků z organizací a škol sdružených v ČSZE. Kromě ukázek konkrétní práce, pracovních 
postupů, ochranných pomůcek, školení a výsledků výzkumu, se na jednání diskutova
ly také poznatky a zkušenosti jednotlivých subjektů v souvislosti s nutností vyrovnat se 
s novými vládními opařeními ke snížení rizika šíření nemoci COVID19. •••

Technologie mění náš byznys model, říká člen představenstva ČSZE, předseda před
stavenstva a generální ředitel Pražské energetiky Ing. Pavel Elis, MBA. Elektrické pod
niky královského hlavního města Prahy, předchůdce společnosti Pražská energetika, 
vznikly už v roce 1897. Představa, že i dnes se tato společnost věnuje pouze dodávkám 
elektřiny a působí jen v hlavním městě, je ovšem minulostí. „Náš byznys model se změ
nil a moderní technologie, digitalizace a decentralizace energetiky, jej budou měnit 
dál,“ říká Pavel Elis. Celý rozhovor čtěte zde. •••

Společnosti ČEZ a britská Rolls-Royce podepsaly dohodu o porozumění v oblasti ma-
lých modulárních reaktorů. Podobné dohody už česká energetická firma uzavřela i se 
společnostmi NuScale a GE Hitachi. Firmy budou sdílet technické poznatky a detailně 
posoudí možnost uplatnění těchto jaderných zařízení v České republice. RollsRoyce 
patří ve vývoji malých modulárních reaktorů mezi světové lídry. Rovněž ČEZ se malým 
modulárním reaktorům řadu let intenzivně věnuje, a to především prostřednictvím své 
dceřiné firmy ÚJV Řež. Celý článek zde.  •••

Firmy zvyšují bezpečnost na pracovištích 
jako prevenci proti šíření COVID-19. Aso
ciace malých a  středních podniků a  živ
nostníků ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR 
zrevidovaly pro zaměstnavatele souhrn 
hygienických doporučení, s  cílem zajistit 
zaměstnancům na pracovištích maximální 
bezpečí. Nákaza či karanténa pracovníků 
enormně oslabuje činnost a výkonnost fi
rem, které i v současné době mají zakázky 
a  práci pro své zaměstnance. Firmy pak 
nemohou dodržovat smluvní termíny, hro
zí jim sankce ze smluv a zbývající zaměst
nanci v provozech jsou přetížení. AMSP ČR  
a SP ČR vyzývají vládu, aby podniky pod
pořila, hradila testování zaměstnanců, do 
časně kompenzovala firemní náklady za 
první dny nemoci zaměstnanců a liberali
zovala pracovní trh. Více informací nalez
nete zde. •••

Dne 17. 11. se on-line formou uskuteč-
nila valná hromada Sekce pro elektřinu 
společnosti ISSA. Na navazujícím jednání 
této sekce byla diskutována aktuální situ
ace v podnicích v souvislosti s COVID19 
a  organizační zajištění XXII. Mezinárod
ního světového kongresu bezpečnosti 
práce a  prevence, který se bude konat 
v  září 2021 v  Torontu. Součástí jednání 
byla i  volba zástupců vedoucích pozic. 
Prezidentkou Sekce byla opětovně zvo
lena paní Martina HesseSpötter, které 
Svaz při příležitosti její účasti na V. mezi
národní konferenci práce pod napětím 
v  září 2018 udělil ocenění a  předal me
daili prof. Vladimíra Lista.  •••

Distanční vzdělávání na středních školách 
v mimořádných stavech lze zvládnout, ale 
má to svá úskalí, zejména v praktické pří-
pravě. Takto lze stručně shrnout stanovis
ko, které vydala Komise pro energetické 
školství ČSZE k  šetření Svazu průmyslu 
a  dopravy ČR. Sdílení názorů manage
mentu škol, učitelů a  žáků a  následnou 
analýzu provedla společnost Kalibro Pro
jekt, s.r.o. Komise pro energetické školství 
se na  základě svých poznatků se závěry 
ztotožnila. Na  druhou stranu však také 
poukázala na  negativní dopady distanč
ního vzdělávání do praktického vyučová
ní a praktické přípravy. A to jak pro školy 
a  žáky, tak také pro zaměstnavatele, kde 
žáci praxi vykonávají. Celé stanovisko 
ke zhlédnutí zde.  •••
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Statistický úřad Eurostat zveřejnil nové vydání publikace o ener-
getice, dopravě a  životním prostředí v  EU. Publikace (Energy, 
transport, and environment statistics 2020) obsahuje přehled
né tabulky s různými parametry z oblastí evropské energetiky, 
dopravy a životního prostředí. K dispozici jsou také relevantní 
údaje k jednotlivým členským státům. Oblast energetiky obsa
huje např. tyto statistiky: primární výroba energie, ceny energií, 
OZE, trh s  elektřinou a  trh se zemním plynem a  další. Zde je 
odkaz na článek a náhled publikace. •••
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E.ON Distribuce se mění na EG.D. Od 1. ledna 2021 bude mít E.ON Distribuce nové 
jméno a vzhled. Do nového roku vstoupí pod názvem EG.D. Tento krok je jedním ze 
série opatření, která směřují k naplnění požadavků české i evropské legislativy. E.ON 
Distribuce se tím odliší jako distributor energií od obchodní společnosti E.ON Energie 
tak, aby pomohl zákazníkům s lepší orientací na energetickém trhu. Více informací na
leznete na webových stránkách E.ON a EG.D. •••
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