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Český svaz zaměstnavatelů v energetice
AKTUÁLNĚ Z ČSZE

INFORMACE Z ENERGETIKY

Dne 2. 12. 2021 završili zástupci zaměstnavatelů a zaměstnanců kolektivní vyjednávání podpisem dodatku č. 5
ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené na roky 2017
až 2023. Jako zástupce zaměstnavatelů dodatek podepsal
předseda představenstva ČSZE Petr Jeník, za odbory dodatek podepsali předsedkyně Českého odborového svazu
energetiků Marta Ctiborová spolu s místopředsedou energetické sekce Odborového svazu ECHO Karlem Klusákem. Celkový průběh kolektivního vyjednávání potvrdil, že sociální dialog v sektoru energetiky
je dlouhodobě na velmi dobré úrovni a nezměnil se ani v nelehké situaci, ovlivněné
pandemií koronaviru COVID-19. Zajištění sociálního smíru v tomto strategickém odvětví
je důležité i pro zvládnutí aktuálních výzev, kterým naše energetika aktuálně čelí.
•••
Český svaz zaměstnavatelů v energetice v tomto roce slaví 30 let své
existence. Při té příležitosti jsme připravili souhrnný materiál, který
ve svém úvodu představuje působení ČSZE v oblasti energetiky, teplárenství a odborného školství vč. souvisejících oborů. Oslovili jsme
rovněž některé významné osobnosti, které se podílely nebo dosud
podílejí na činnosti ČSZE, aby krátce shrnuly historii Svazu a proces
proměny české energetiky, a Svazu samotného, za uplynulých třicet
let. V závěru současný ředitel ČSZE Richard Vidlička nastínil budoucí
směřování ČSZE a jeho cíle do dalších let. V případě zájmu si můžete
vyžádat zaslání tištěného materiálu na csze@csze.cz.
•••
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Regulované složky cen energií nepřekročí inflaci. Energetický regulační úřad
vydal cenová rozhodnutí, kterými stanovuje regulovanou část cen elektřiny
a plynu na další rok. Pro domácnosti regulované složky cen vzrostou méně než
o inflaci a v celkových cenách se projeví přibližně dvouprocentním nárůstem
u elektřiny, jednoprocentním u plynu.
Důvodem zdražování však zůstává úřadem neregulovaná složka ceny energie,
do které dodavatelé energií promítají
nákupy drahých energií na burze. Celou
tiskovou zprávu naleznete zde.
•••
Další jaderný úkol splněn. Stát obdržel
všechny tři bezpečnostní dotazníky od
uchazečů o stavbu nového jaderného
bloku v elektrárně v Dukovanech. Dotazníky se budou nyní vyhodnocovat, stát
následně udělí souhlas se zahájením tendru. Celý článek naleznete zde.
•••

PROJEKT

ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ
„Odborné vzdělávání a příprava v energetice“ byl název odborné konference, kterou
pořádal Český svaz zaměstnavatelů v energetice v rámci doprovodného programu
62. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Náplní konference byly tři odborné
přednášky a následovala bohatá diskuse. Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
•••

Z ČLENSKÉ ZÁKLADNY ČSZE
České jaderné elektrárny splňují mezinárodní normy v ochraně životního prostředí.
Takový je hlavní závěr mezinárodní kontroly auditorů společnosti Det Norske Veritas.
Prestižní ekologický certifikát drží temelínská elektrárna nepřetržitě od roku 2004, Dukovany již od roku 2001. Celou tiskovou zprávu naleznete zde.
•••

ISSA – ZAHRANIČNÍ PARTNER
Publikace k významnému jubileu. Mezinárodní sdružení pro sociální bezpečnost ISSA při příležitosti 50. výročí vzniku Sekce
elektřina vydalo publikaci, která připomíná 50 let historie a mimořádných úspěchů elektroenergetické sekce ISSA v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Publikace zmiňuje i spolupráci partnerských organizací, jejichž nasazení, technická odbornost
a podpora trvá posledních padesát let. Elektronickou verzi publikace naleznete zde.
•••

Český svaz zaměstnavatelů v energetiPOSÍLENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO
ce v rámci projektu
DIALOGU NA VŠECH ÚROVNÍCH
ENERGETICKÉHO SEKTORU
„Posílení a rozvoj sociálního dialogu na
všech úrovních energetického sektoru”
vydal I. část elektronické publikace, která shrnuje vybraná
diskuzní fóra, realizovaná v období let 2020/2021. Ke stažení zde.
•••
publikace partnera projektu ČSZE
I. část rok 2020/2021

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010570

Projekt je ﬁnancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky
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BOZP
International Section for Electricity
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Pf 2022
Přejeme našim členům, kolegům a partnerům
klidné prožití vánočních svátků,
do roku 2022 pevné zdraví,
hodně úspěchů a mnoho pozitivní energie.

Dne 29. 11. 2021 proběhlo on-line jednání mezi zástupci Pracovní skupiny BOZP
při ČSZE, MPSV a SÚIP k aktuálním otázkám BOZP. Na jednání byly projednány
záležitosti týkající se koordinace BOZP
na staveništích v energetice, zvláště pak
v ochranných pásmech energetických
vedení. Generální inspektor SÚIP Rudolf
Hahn potvrdil, že i nadále budou inspektoři OIP při své činnosti uplatňovat Metodické stanovisko SÚIP z r. 2017, pro které
není nutnost tvorby plánů BOZP při pracích údržby na technologických zařízení,
pokud nevyžadují stavební řízení. Taktéž
byl projednán další postup při vydávání
prováděcích předpisů k novému zákonu
č. 250/2021 Sb. o vyhrazených technických zařízeních. Na jednání bylo dohodnuto i další prohlubování spolupráce mezi
ČSZE, MPSV a SÚIP.
•••

Sledujte ČSZE na sociálních sítích.

