
    
 

Zápis z jednání pracovní skupiny SSDC GAS CZ č. 1/2010 
ze dne 21. května 2010  

zástupců České plynárenské unie, odborových svazů OS Transgas  a Unios 
 

Přítomni:   
ČPU Oldřich Petržilka, 
OS TG Šárka Vojíková, Zdeněk Břečka 
UNIOS Zdeněk Kordík, František Erben, Pavel Kolář 
 

Program:  0. Zahájení - obecné info 
1. ČPU a další subjekty plynárenského sektoru 
2. Struktura zastoupení zaměstnanců v plynárenském sektoru  
3. Plynárenská legislativa  
4. Pracovní program 2010-2011 

  

 
Ad 1. ČPU a další subjekty plynárenského sektoru  

 Informace o rozdělení působnosti mezi  

ČPU (Česká plynárenská unie ) http://www.cpu.cz/webmagazine/home.asp?idk=1   
ČPS (Český plynárenský svaz) http://www.cgoa.cz/cs/  
– viz příloha 

 
Ad 2. Struktura zastoupení zaměstnanců v plynárenském sektoru 

 Informace o působnosti OS ve společnostech začleněných do ČPU 
 

OS TRANSGAS :    RWE Transgas, NET4GAS, RWE GAS STORAGE,  
OS UNIOS :  RWE Energie, VČP, SMP, JMP, GASNET, VČP Net, SMP Net, JMP Net, 

PP, PP distribuce, E.on energie a E.on distribuce 

 
Ad 3. Plynárenská legislativa 

 3. energetický balíček 
 Projekt TEDEL – transpozice 3. Enegetického balíčku do české legislativy do 1. března 2011 

Zákon o obnovitelných zdrojích (zahrnuje pouze bioplyn) 

Energetický zákon  
- společná ustanovení  - spolupráce s ÚOHS, postavení ERU a MPO, SEI, předmět a forma 
šetření, pravomoci apod. 
- elektroenergetika  – návrat k autorizaci jako plynárenství 
- plynárenství   - §§ 58a – 58m, nové nastavení nezávislého provozovatele přepravní 
soustavy 
 
 

Ad 4. Pracovní program 2010-2011 
- viz pracovní program 2009 – 2010 SSDC GAS Brusel a návrh  OS TG z 100311  

 

 CSR (společenská zodpovědnost) 
 

Viz návrh Eurogasu 100319 v příloze: 
 

Dovednosti a odborná kvalifikace – určováním budoucích trendů a změn přinášejících potřebné koncepty ohledně 

školení zaměstnanců a přístupu k němu. 

Reorganizace – politikou prevence se zabývat procesy změn v rámci společností daného odvětví.  

http://www.cpu.cz/webmagazine/home.asp?idk=1
http://www.cgoa.cz/cs/


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – sestávající z dimenze vnitřní (školení zaměstnanců, úrazy, onemocnění, 

prevence) a vnější (dopad na komunitu). 

Rovnost a rozmanitost – založena na Kodexu chování a na vytváření politik a zásad rovných příležitostí. 

 
 

 Demografické změny a odborné kvalifikace 
 

- demografické změny - 
projekt vedoucí k souboru nástrojů a doporučení, které se Eurogas zavázal prostřednictvím 
národních struktur doporučit zaměstnavatelům 
 
- odborné kvalifikace -  
… SSDC GAS Brusel 100319 : 

 Odvětvové rady pro kvalifikací – sociální partneři budou zkoumat, co existuje na vnitrostátní úrovni, 
přičemž zaujmou zásadně pozitivní přístup k vytvoření evropské odvětvové rady pro kvalifikaci 
v plynárenství  

… zjištění OS TG : 

 ČR nemá tzv. duální system, který by předurčoval spolupráci zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí 

 Spolupráce formou patronace odborného výcviku stranou zaměstnavatelů byla přerušena po roce 1989 

 Vzdělávací zařízení přešla přes Ministarstvo hospodářství na Ministerstvo školství 

 Firmy zaneprázdněné restrukturalizacemi  a zaměřením se na obecnější profese typu právník, ekonom, 
manažer  apod. se o další vývoj přestaly zajímat 

 Třetí tisíciletí přináší mj. I s novými technologiemi nedostatek některých profesí od vysokoškoláků po 
vyučence,  

 školy nejsou vybaveny a produkují profese, které nemají uplatnění, profese se začly dovážet 

 do obecně evropského problem  vstupuje EU s ambicí tranparentního systému  vzdělávání a zvýšení 
mobility 

 1. 3. 2006 vzniká 1. Sektorová rada pro energetiku (energetika a teplárenství) s cílem Národní 
soustavy povolání – zřizovatelem Svaz průmyslu a dopravy +  Hospodářská komora ČR  
(v rámci této veřejné zakázky Národní soustava povolání č. 1 (VZ NSP)  nebylo  Národní Sektorovu 
Radou (NSR) plynárenství řešeno) 

 Od února t.r. začíná 2. Národní sektorová rada pro energetiku, dosud opět bez zastoupení plynárenství 
… 

… další postup : 

 K dohodě o dalším postupu se sejdou zástupci pracovní skupiny se zástupcem ČPS  

 

 Dopady 3. energetického balíčku  
– viz transpozice do Energetické zákona do 100301 – projekt TEDEL 
 

 Energetická bezpečnost  
– Energetická koncepce ČR – viz příloha 
 

 Restrukturalizace plynárenských společností 
 
 
 

5. Různé 
 
 
 

Příští společné zasedání bude upřesněno po SSDC GAS BRUSSELS 100909.  

 
 
Zapsala:       Šárka Vojíková,v.r. 
V Praze dne  22. 5.  2010   
Odsouhlasil : Zdeněk Kordík, v.r. 
V Praze dne  23. 5. 2010  
Odsouhlasil : Oldřich Petržilka 
V Praze dne: 6.6.2010 



 


