
  

45. zasedání  Stálého výboru služeb    
z jednání 5. října 2016                                         FINAL 
 
Utility 
Bezpečné a cenově dostupné dodávky energie, čisté vody a udržitelné nakládání s odpady jsou základní potřeby pro 
každého jednotlivce a naše komunity ve společnosti. EPSU věří, že nejlepší způsob, jak zajistit, aby tyto potřeby byly 
splněny, je zajištění veřejné správy veřejných služeb, řádná regulace odvětví a důstojné pracovní podmínky pro 
zaměstnance. Zastupujeme pracovníky v odvětví elektřiny, plynu, vody a odpadů - veřejných i soukromých - a naším 
úkolem je, abychom se ujistili, že jejich hlas je na evropské úrovni poslouchán. 
EPSU aktivity v oblasti Utility zaznamenaly řadu úspěchů, jedna z pozoruhodným je ECI (evropská občanská iniciativa) 
kampaň Right2Water  (Právo na vodu), ve kterém se připojilo téměř dva miliony evropských občanů k naší výzvě pro 
realizaci lidského práva k čisté pitné vodě a hygienickým zařízením v EU. 
Předseda stálého výboru EPSU pro veřejné služby je Janne Ruden z Seko, Švédsko.  
Guillaume Durivaux je výkonný zástupce EPSU pro toto odvětví. 
 

COUNTRY STATUS NAME UNION MAIL 

Sweden President Mr. Janne RUDEN SEKO jan.ruden@seko.se  

Austria Vice-President Mr. Thomas KATTNIG Younion thomas.kattnig@younion.at  

United Kingdom Vice-President Mr. Matthew LAY UNISON m.lay@unison.co.uk  

 

Policy Staff - Utilities (Energy, Waste, Water),  +3222501041 gdurivaux@epsu.org 

Personal Assistant – Press     +3222501098 vvandenabeele@epsu.org 

 

1. Zahájení a uvítání 
Představení zástupců 71 zemí vč. ČR v  EPSU – viz http://www.epsu.org/contacts/sectors/89  
Zástupce ĆR Šárka Vojíková. 

2. Omluveni 
Viz prezenční listina 

3. Schválení agendy 
+ Deklarace adresována konfliktu v Norsku 

4. Schválení zápisu ze 44. zasedání Stálého výboru pro služby ze dne 11. února 2016 
Viz http://www.epsu.org/article/11-february-2016  

5. Různé 
 
Pozice EPSU k digitalizaci – Patrick Orr EPSU Policy Assistant 
Vliv digitalizace je velký zejm. ve službách a spec. v energetice. Všichni o tom mluví, ale málokdo ví, 
co to znamená. Co přinese digitalizace - změna technologií, co bude vyžadovat od zaměstnanců, jaké 
akce od jejich zástupců. Digitalizace znamená zavedení nebo nárůst využití digitální nebo počítačové 
technologie v organizaci, průmyslu nebo v zemi. 
Speciálním tématem je pak ochrana dat. 
Otázkou k řešení je také „digitální kvalifikace“ zaměstnanců  
Když je téma digitalizace diskutováno na evropské úrovni je skloňováno spolu s racionalizací, růstem 
produktivity, efektivitou a úsporou nákladů. V rámci tzv. evropského ekonomického řízení se evropské 
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země zaměřují na řízení efektivity prostřednictvím zavedení e-řízení, e-nákupu, e-energetiky, e-
dopravy, … 
Digitalizace nesmí být zaměňována za outsourcing, privatizaci a spolupráci veřejného a soukromého 
sektoru, které by ohrozily životaschopnost veřejných služeb 
Narůstajícím problémem digitalizace je také přesun práce domů či sledování zaměstnanců s 
rozvojem GPS 
Cílem je Smart Public Services for Digital Age vč. BOZP a ochrany dat. 

Viz také Pozice EPSU z 19. dubna 2016 EPSU Position Paper on Smart Public Serves for a Digital Age  

6. Sociální dialog  

http://www.epsu.org/search/sectors/utilities/policies/social-dialogue?mefibs-form-autocomplete-

search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete  
Info z jednání vedených v rámci SSDC ELECRICITY 
V reakci na komentované velmi zajímavé výsledky práce SSDC ELECTRICITY 
Předkládáme Stálému výboru podnět z historie dříve strukturovaného SSDC GAS 
Kvalifikace a dovednosti v prezentacích elektroenergetiky připomínají obdobné zájmy v plynárenství. 
Práce SSDC GAS i diskuse kompetencí v rámci projektu Budoucnost dovedností a práce v 
evropském plynárenství skočily v roce 2012 

 Zápis z konference: Budoucnost dovedností a práce v evropském plynárenství z 19. listopadu 2012 (121,50 kB | WORD) 

Budoucnost dovedností a práce v evropském plynárenství – konference 121119 -  

  
CÍL PROJEKTU :  
Seskupit klíčové zainteresované subjekty, které se zabývají otázkami souvisejícími 
s budoucností pracovních míst, potřebných dovedností či kvalifikací v plynárenském 
sektoru a přispívají k řešení nesouladu mezi nabídkou a poptávkou. 

 
Od té doby proběhly mnohé diskuse, které k obnovení dialogu a pokračování projektu podporovaného 
EU nevedou. 
Vracím se proto k jedné z myšlenek, možnosti spojení SSDC  ELETRICITY a GAS k prosazování 
společných zájmů. 

 

President Janne Ruden potvrdil, že SSDC GAS nemáme, přesto že jsme měli na toto téma mnoho 

diskusí. Zároveň máme trochu obavy se spojení nefungujícího a fungujícího, zejm. proto, že je jiný 

partner na straně zaměstnavatele 

Je třeba pokračovat odděleně, ale nemáme zaměstnavatele 

Didie Baur komentuje situaci z pohledu bývalého předsedy SSDC GAS, že je třeba eurogas a ten 

nemá zájem. Plyn je specifický je „jiná molekula“ a proto doporučuje znovu oslovit zaměstnavatele 

z plynárenství. 

EPSU zajistí kontaktování vč. informace na příštím zasedání. Konkrétně pověření jednáním mají 

Didie s Giullaumem 

7. Energetika 
Letní energetický balíček – aktualizace 
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 European Parliament resolution of 13 September 2016 on Towards a new Energy Market Design 

Energetická chudoba 
Aktuální vývoj a budoucí výzvy energetického sektoru 
Aktivity EPSU v Evropském Parlamentu 
Studie budoucích výzev energetického sektoru  

8. Odpady 

9. Voda 

10. Nadnárodní společnosti 

10.1 Nadnárodní vyjednávání 

Doplnění za RWE  

1. EPR RWE AG: 

Na příštím březnovém zasedání budeme mj. jednat o budoucnosti tohoto grémia v nové struktuře 
RWE AG – RWE Generation SE – innogy SE z hlediska jeho velikosti a předmětu zájmu. 
Je očekáváno přenastavení mandátů EPR RWE AG a upřesnění agendy informování a konzultování. 

2. PR innogy SE 

innogy SE 

 
30. září se konalo ustavující zasedání ZVG innogy SE. Své zástupce vyslalo 12 z 15 oslovených zemí 
v počtu 6 z Německa, 2 z Anglie a ostatní po jednom zástupci. Zahájili jsme projednání návrhu 
Smlouvy o zapojení zaměstnanců innogy SE. Smlouva je rozdělena do dvou částí, část věnovaná 
podnikové radě a část věnovaná zapojení do spolurozhodování v DR innogy SE. 
ZVG  innogy SE zvolilo své předsednictví (1 předseda a 4 místopředsedové). Zástupci zemí přednesli 
své návrhy na změny Dohody a diskutovali navržený klíč pro stanovení počtu mandátů v budoucí PR 
innogy SE. Další termín jednání je plánován na konec druhé dekády října t.r. 

10.2 Síť EPR 
Info z jednání:  EPSU - Zasedání sítě koordinátorů 4. října 2016 - info final (746,00 kB |DOC) 

11. Různé 
 

Výzva k zasílání všech kolektivních smluv a dohod na EPSU. 
 

Deklarace adresována konfliktu v Norsku 
 

Termíny 2017 : 
STANDING COMMITTEE UTILITY 

STANDING COMMITTEE UTILITY 

 
 
 
 

 
V Nových Jirnech dne 16. října 2016, Šárka Vojíková, v.r. 

http://www.epsu.org/system/files/articles/files/it%207%20ITRE%20-%20Report%20-%20Toward%20a%20New%20Energy%20Market%20desgin.pdf
http://intranet.innogy.cz/cs/media/EPR_SIT_161004_zapis_final.doc

