
 
 
 
 
 

SCHŮZE VOLEBNÍHO OBVODU EPSU střední Evropa a západní Balkán 
30. září 2021, 10:00–12:00 (CET), online 
(European Federation of Public Service Unions Central East Europe Western Balkan 
Evropská federace Veřejných služeb střední a východní Evropy a Západního Balkánu)  
 

INFO FINAL 
 
40 delegátů v zastoupení Bosna a Hercegovina – Chorvatsko – Česká republika – Maďarsko – Kosovo – Severní 
Makedonie – Černá Hora – Srbsko – Slovensko – Slovinsko  
Za ČR: Ivana Břeňková, Dagmar Žitníková (předsedkyně), Šárka Vojíková - SOS ENERGIE, Anna Machová - OS 
pracovníků knihoven, Michal Votava - OS UNIOS, Karel Klusák - OS ECHO 
 

 
 

 
Zahájení, předseda volebního obvodu, Boris Pleša, SDLSN, Chorvatsko  
Boris se mj. rozloučil a poděkoval za spolupráci. V příštím roce odchází do starobního důchodu. 
 
Schválení programu schůze, Generální tajemník EPSU, Jan Willem Goudriaan. 
 
 

Urgentní situace v: Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České republice, Maďarsku, Kosovu, Severní 
Makedonii, Černé Hoře, Srbsku, Slovensku, Slovinsku.  
Vzhledem ke krátkému času, který je k dispozici, jsme se zaměřili na rizika pro odborové svazy, kolektivní 
vyjednávání a kde je nezbytná naše solidarita.  
 
Zástupci jednotlivých zemí komentovali zejm. otázku zájmu o očkování a mortalitu související s pandemií 
COVID-19. 
 
Za Českou republiku přednesla úhrnnou zprávu Ivana Břeňová.   
Zmínila mj. tornádo na Jižní Moravě a informaci SOS ENERGIE o chybějícím zapojení do evropských 
podnikových rad. 
 

http://www.epsu.org/r/1/


Zprava SOS ENERGIE                                      Zpráva za ČR 

Zpráva SOS ENERGIE 

210224.docx
         Čekáme na zaslání …. 

 
Šárka Vojíková následně upřesnila dva body, které jsou předmětem zájmu SOS ENERGIE. 
 

1. Tornádo na Jižní Moravě 
 

Dne 24. 6. 2021 se prohnalo na Jižní Moravě na Hodonínsku ničivé tornádo.  
 
26. 7. 2021 jsme prostřednictvím zástupce ČR Ivany Břeňkové požádali EPSU o obvyklou výzvu 
k solidaritě v souvislosti s tornádem na Jižní Moravě, pokud tak již neučinili. Chybí nám zpětná 
vazba. 
 
SOS ENERGIE žádá o upřesnění mechanismu pro vyhlášení solidarity EPSU obvyklé pro obdobné 
situace v jiných zemích i pro Jižní Moravu. 
 
J.W. doporučuje dohodu odborových svazů v ČR o určení účtu, na který mají být částky v rámci 
solidarity zasílány a zaslání oficiální žádosti na EPSU. 
 
 

2. Evropské podniková rady a zapojení zaměstnanců v ČR 

 
Šárka upřesnila, že se aktuálně jedná o ztrátu mandátu v EPR RWE AG v souvislosti s velkou 
majetkovou výměnou mezi E.ON a RWE. V důsledku rozdělení skupiny RWE a innogy mezi 
GASNET, innogy, N4G a RWE došlo mj. ke snížení počtu zaměstnanců RWE v ČR pod hraniční 
hodnotu 500 zaměstnanců pro získání mandátu v EPR RWE. Z Evropských zemí podmínku pro 
získání mandátu aktuálně splňuje pouze Německo a Nizozemí. Česká republika, přesto, že má třetí 
nejvyšší počet zaměstnanců v EU, zastoupení v EPR RWE AG nemá. 
 
J.W. doporučuje obrátit se s popisem dané situace na Jacoba Embachera, který má agendu EPR 
v EPSU na starosti. 
 
 
Viz také https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ 
 
a zpráva o stavu očkování: 
 

20200929_ETUC 

briefing note on mandatory vaccination (3).docx
 

 
 
Program zasedání Výkonného výboru EPSU a hlavní body:  
• Aktualizace programu a rozpočtu na rok 2022.  
Datum konání: 24. – 25. listopadd´2021 

- Digitalizace 
- Nábor zaměstnanců 
- Rozpočet 2022 
- Program 
- … 

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/


• Aktualizace pracovní skupiny EPSU pro finanční záležitosti (předpokládá se polovina ledna 2022). 
Nominace. Přijaté nominace: Boris Pleša, SDLSN, Chorvatsko, jako čestný člen, a Ivana Břeňková, 
OSZSP CR, Česká republika, jako náhradník.  
 
• Výbor pro rovné příležitosti žen a rovnost pohlaví – zpětná vazba z červnového zasedání. Ivana 
Břeňková (OSZSP ČR, Česká republika)  
Diskutované problémy (nemoci, vyhoření, distanční výuka a návrat do škol,…) souvisejících s pandemií se 
týkají  i mužů a samoživitelů obecně.  
Trvá také znevýhodnění žen ve mzdové oblasti průměrně o 14%, v ČR je to 20%, kde se připravuje řešení 
na úrovni evropské směrnice o transparentnosti odměňování. Tato směrnice má posílit i vliv odborů v rámci 
kolektivního vyjednávání. 
 
 
• Mládežnická síť EPSU (zástupce sítě) – zpětná vazba ze zasedání 22. června. Hanushe Liabjani 
(FSSHK, Kosovo).  
Informace o sérii webinářů na téma práce z domova, organizování v pandemii a další plánované akce sítě 
mladých. Mladí jsou aktivní na FCB. 
 
JW vyzývá všechny odborové svazy k zapojení do Sítě mladých EPSU. 
 
• Zahájení příprav kongresu PSI. Komentáře k návrhu programu akcí PSI. Komentáře od volebního 
obvodu jsou vítány.  
Datum konání bude na konci roku 2022 nebo pravděpodobně až na jaře 2023. 
Byl rozeslán návrh programu k připomínkám a doplnění. 
 
• Další body: Klimatická krize (viz poslední zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/08/IPCC_WGI-AR6-Press-Release_ru.pdf ) a Globální 
summit v Glasgow (6.– 12. listopadu); Digitalizace, umělá inteligence a veřejné služby (komentáře?)  
Generální tajemník EPSU, Jan Willem Goudriaan 
 
Akční dny – co se plánuje  
Zpětná vazba z akce 23. června (Den veřejných služeb)  
7. října Světový den důstojné práce (ITUC)  
29. října (Zdravotní a sociální služby, veřejné služby... EPSU/PSI)  
6.–7. listopadu Akční dny za klimatickou spravedlnost  
25. listopadu Stop násilí vůči ženám (podpora konvence 190 Mezinárodní organizace práce)  
Kalendář na rok 2022: 8. března (Mezinárodní den žen), 7. dubna (Světový den zdraví), 1. května 
(Svátek práce), 12. května (Mezinárodní den sester), 23. června (Den veřejných služeb) 
 
Další semináře pro organizování budou v listopadu t.r. 
Budou pokračovat i semináře v rámci programu Organizing for Power. 
 
Strategie už rozvíjena ve spolupráci v EPSU v Maďarsku a Chorvatsku. 
 
 
Jiné záležitosti – návrhy na tematické semináře  

FW_ Invitation 

Defending and strengthening trade union rights in public services - Second regional online meeting - 16 and 17 November 2021.msg
 

 
Konec schůze 

 
 

Více na http://epsu.org/a  http://www.world-psi.org/ 
 

Zapsala: Šárka Vojíková, 30. září 2021 

http://epsu.org/
http://www.world-psi.org/


Závěrečné foto na podporu zaměstnanců odborovými organizacemi: 

 

 

Rozloučení účastníků akce: 

 


