
    
 

Zápis z jednání č. 1/2010 ze dne 11. března 2010  
zástupců České plynárenské unie – zaměstnavatelského svazu, 

odborových svazů OS Transgas  a Unios 
 

Přítomni:  Břečka, Erben, Havelková, Hnízdilová, Kastl,  Kordík, Pech, Petržilka, Rosa, Severová, Sladkovský, Šolc, Špačková, Truksa, Vojíková 

 

Program:  0. Zahájení - obecné info 
1. KSVS – vyhodnocení plnění 2009  
2. Nastavení další spolupráce zástupců sociálních partnerů  
3. Legislativa  

    4.    Různé  

 
Ad 1. Vyhodnocení plnění závazků Kolektivní smlouvy vyššího stupně za rok 2009  

 
 V souladu s ustanovením bodu 8.3. čl. VIII Závěrečná ustanovení vyhodnotily smluvní strany plnění závazků 

kolektivní smlouvy vyššího stupně pro rok 2009 bez výhrad. 
 O nové kolektivní smlouvě vyššího stupně zástupci smluvních partnerů aktuálně neuvažují 

 
 

Ad 2. Nastavení další spolupráce zástupců sociálních partnerů s ČPU 
 

 Současná činnost ČPU se zaměřuje zejména na:  

 Připomínkování  energetické koncepce státu,  

 aktualizaci legislativy (zahrnující zejména Energetický zákon a navazující vyhlášky, 
daňové zákony atd.), 

 spolupráci s Energetickým regulačním úřadem při vytváření regulačního rámce pro 
tvorbu regulované složky cen zemního plynu,  

 komunikaci se státní správou, samosprávou a odbornou veřejností,  

 propagaci a podporu užití zemního plynu v dopravě (tzv. CNG), 

 zastupování českého plynárenství v Eurogasu,  

 výkon funkce zaměstnavatelského svazu v plynárenství. 
 

 Zástupci zaměstnanců navrhují  nastavení další spolupráce ČPU-ZS resp. ČPU se zástupci zaměstnanců OS TG 
a OS UNIOS v návaznosti na programové zaměření příslušných vyšších svazů Eurogas a EPSU, ve kterých jsou 
začleněni,  nad rámec kolektivního vyjednávání. 

 
 Zástupci zaměstnanců navrhují  vytvoření potřebných struktur (tzv. stálá pracovní skupina) a pravidel 

budoucí spolupráce ČPU, OS TG a OS UNIOS 
 

 Zástupci zaměstnanců navrhují navázat na  Pracovní program SSDC GAS (SECTORAL SOCIAL DIALOGUE 
COMITTEE GAS,  Komise pro sociální dialog v sektoru plynárenství ) a zaměřit se na témata : 

 

 CSR (společenská zodpovědnost) 

 Demografické změny a odborné kvalifikace 

 Dopady 3. energetického balíčku 

 Energetická bezpečnost 

 Rovnost a různorodost 
 

a dále také na oblast 
 

 Restrukturalizace plynárenských společností 

 Energy road maps 2050 
 



 ČPU projedná možnost spolupráce a možnost  rozšíření současných témat ČPU o navrhované oblasti 
CSR, Demografické změny a odborné kvalifikace či popř. Otázky Restrukturalizace a téma Energetických 
cest 2050 v rámci příslušných grémií (Výkonný výbor 100322 a Shromáždění 100413). 

 
 
 

Ad 3. Vývoj národní a nadnárodní legislativy  

 
 Energetická koncepce 
 TEDEL (Transpozice evropských direktiv do energetické legislativy) – viz příloha 

 
 
 

Ad 4. Různé  
 

 K 31. březnu 2010 ukončí působení ve funkci Ing. Josef Kastl  
 Od 1.dubna 2010 bude funkci generálního sekretáře ČPU zastávat Ing. Oldřich Petržilka 

 
 
 

Příští společné zasedání bude upřesněno po Shromáždění ČPU 13. 4. 2010  

 
 
Zapsala:       Šárka Vojíková,v.r. 
V Praze dne  12. 3. 2010   
Odsouhlasil : Petr Pech, v.r. 
V Praze dne  12. 3. 2010 
Odsouhlasil : Josef Kastl, v.z. Oldřich Petržilka 
V Praze dne: 23. 3. 2010     
 


