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Český svaz zaměstnavatelů v energetice
AKTUÁLNĚ Z ČSZE

Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY ČSZE

Český svaz zaměstnavatelů si Vás dovoluje pozvat na 62. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně, který se koná v termínu 8. – 12. listopadu 2021. Rádi Vás přivítáme v pavilonu
P na stánku č. 102A, poblíž expozice Svazu průmyslu a dopravy ČR. V rámci doprovodného progamu MSV organizujeme také dvě odborné konference se vstupem zdarma:
• Konference „Odborné vzdělávání a příprava v energetice“ se uskuteční dne 10. listopadu 2021, od 9:30 hod. v pavilonu E, sál S1, Výstaviště Brno. Na konferenci se očekává
účast zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Národního pedagogického institutu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, odborných energetických škol a energetických společností. Kapacita sálu omezena. Účast možná po předchozí registraci
na e-mailu: janatkova@csze.cz.
• Konference „Odolnost, stabilita a bezpečnost energetických systémů“ se uskuteční dne 11. listopadu 2021, od 9:00 hod. v pavilonu E, sál E4, Výstaviště Brno. Kromě
bezpečnostního poradce Gen. Ing. Andora Šándora budou mezi přednášejícími také
Ing. Jiří Gavor, výkonný ředitel ANDE, PhDr. Martin Bílek, Ph.D., ředitel sekce Bezpečnost, ČEPS, a.s., JUDr. Michal Jedlička, útvaru Public Affairs, ČEZ, a. s. a Ing. Daniel Kouba, Ph.D., síťový management, EG.D, a.s. Program konference naleznete zde. Účast možná po předchozí registraci na e-mailu: jarouskova@csze.cz.
•••
Zástupci ČSZE, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Sdru
žení velkých spotřebitelů energie se dohodli na vzájemné spolupráci při analýze výjimečné situace na energetickém trhu a na vytvoření expertního týmu k řešení této problematiky. Hlavním cílem společné iniciativy je poskytování kvalifikovaných informací
svým členům, koordinovaná účast v probíhajícímu diskurzu k tomuto tématu a příprava
návrhu opatření, která mohou přispět k eliminaci dopadů na velkoodběratele i maloodběratele energií. Celé znění tiskové zprávy naleznete zde.
•••

INFORMACE Z ENERGETIKY
Pět kroků z energetické krize v Česku. Současná energetická krize, které čelí nejen
Česká republika a Evropa, ale i celý svět, má několik příčin. Za rostoucí ceny energií
může oživení ekonomiky po pandemii, zdražení emisních povolenek i tenčící se zásoby plynu. Jak se z ní ale dostat ven? Názor zakladatele energetické skupiny Amper
naleznete zde.
•••
Domácnostem bude odpuštěn poplatek za OZE, maximálně 1500 korun za rok. Domácnosti nebudou muset od příštího roku platit poplatek za obnovitelné zdroje až
do výše průměrné spotřeby tří megawatthodin, přičemž jde o částku maximálně 1500
korun za rok. Stát na tuto specifickou podporu vyčlení až osm miliard korun. Vláda
tímto krokem reaguje na rostoucí ceny elektřiny. Celý článek naleznete na webových
stránkách oEnergetice.cz.
•••

Dodavatelé poslední instance. Pokud
dodavatel energieukončí činnost v důsledku neschopnosti finančně zajistit
dodávku svým zákazníkům, nastupuje
místo něj dodavatel poslední instance.
Ten má povinnost okamžitě informovat
odběratele o zahájení dodávek elektřiny
a plynu vč. informace o ceně a podmínkách dodávky. Aktuální seznam dodavatelů, kteří ukončili svou činnost naleznete na webových stránkách ERÚ.
•••
ČEPS udělila medaile za bezpečnost. Ocenění je udělováno pracovníkům orgánů
veřejné správy a samosprávy, příslušníkům složek Integrovaného záchranného
systému, zejména Policie ČR, Hasičského
záchranného sboru ČR a Armády ČR, kteří
se významně zasloužili o úspěšné plnění
cílů, úkolů a závazků společnosti ČEPS
na úseku ochrany kritické infrastruktury.
Celou tiskovou zprávu a seznam oceněných naleznete zde.
•••

PROJEKT

Nový zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice.
Předpis upravuje práva a povinnosti, spojené s přechodem České republiky k nízkouhlíkové energetice prostřednictvím zajištění výroby elektřiny v nízkouhlíkových výrobnách a její dodávky do elektrizační soustavy České republiky. Zdroj textu zde.
•••

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ
V poslední době se řada firem potýká s nedostatkem absolventů středních odborných
škol. Výrazně se to projevuje zejména u těch zaměstnavatelů, kteří se středními odbornými školami dosud nespolupracují, ale z důvodu získání kvalitně vzdělaných absolventů by
si přáli takovou spolupráci navázat. Nejen tato problematika byla předmětem společného
jednání Rady pro odborné vzdělávání a Komise pro odborné vzdělávání Českého svazu
zaměstnavatelů v energetice, které se uskutečnilo dne 26. 10. 2021 v Praze. Celé sdělení
naleznete zde.
•••

ZE ZAHRANIČÍ
Publikace World Energy Outlook 2021 vychází v období velkých turbulencí
na trhu s energiemi a zásadního setkání COP26 o změně klimatu v Glasgow. Je nepostradatelným průvodcem příležitostmi, přínosy a riziky, která
jsou v tomto životně důležitém okamžiku nezbytná pro přechod na čistou
energii. Link ke stažení publikace naleznete na webové stránce Mezinárod
ní energetické agentury (IEA).
•••

V rámci projektu „Posílení a rozvoj so
ciálního dialogu na všech úrovních ener
getického sektoru“ se ve dnech 6. – 7.
10. 2021 konalo diskuzní fórum s názvem
„Nová legislativa ČR a živelné pohromy
z pohledu BOZP v kontextu sociálního
dialogu“ v hotelu Srní na Šumavě. Tématem diskuse byl mj. nový zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem
vyhrazených technických zařízení, který
byl v červnu letošního roku definitivně
schválen. Dále byli účastníci diskuzního
fóra seznámeni s přehledem významných
rizik při likvidaci následků živelních pohrom a s dalšími aktuálními tématy z oblasti BOZP.
•••

Sledujte ČSZE na sociálních sítích.

