
     

 

 
 

EVROPSKÁ KOMISE 
Ředitelství pro zaměstnanost, sociální otázky a zapojení 
Řízení zaměstnanosti a sociálních záležitostí 

Sociální dialog 
 

                

Odvětvový výbor pro sociální dialog v plynárenství 

Zasedání pracovní skupiny SSDC GAS 29. 11. 2021, online 

(SSDC GAS - Sociální dialog v plynárenském sektoru) 

INFO FINAL 

 

Účastníci za zaměstnance a za zaměstnavatele, DG Energy (Ředitelství Evropské komise pro 

energetiku) a DG EMPL (Ředitelství Evropské komise pro zaměstnanost): 

09:00 – 10:00 Samostatná přípravná jednání 

Předjednání 23 účastníků vč. tlumočníků pro Angličtinu, Francouzštinu, Italština a Polštinu. 

Z důvodu pandemické situace je jednání výhradně online. 

V příštím roce bude Výboru pro sociální dialog předsedat zástupce EPSU. Jméno bude upřesněno. 

Sophie Granát komentovala jednotlivé body programu následujícího společného jednání se zástupci 

zaměstnavatelů a Evropské komise a plánovaný postup. 

Aktuálním tématem je zejm. vývoj cen energií a situace a reakce vlád jednotlivých zemí. 



10.00-10.10 Společné jednání a uvítání předsedkyně 

Předsedkyně Výboru Kavita Ahluwalia 

37 účastníků 

 

Pravidla chování pro online schůzky 

Přijetí programu jednání 

 

Schválení zápisu z posledního zasedání SSDC – 20.09.2021 

SSDC Gas - Draft 

minutes_20092021.pdf
   

210920  SSDC GAS - 

návrh zápisu.docx
 

 

10.10-10.40 Prezentace souboru nástrojů pro ceny energií EK (15 min) 

Adéla Tesařováčné  

Vývoj cen energií a zpoždění dopadů na konečné zákazníky retailu a opatření 

diskutovaná na úrovni Evropské komise (podpora domácností, vánoční dávky, daňový 

systém, …) k následnému předložení k diskusi zemí. 

Bez ohledu na aktuální situaci Evropská komise pokračuje v opatřeních Green Deal. 

Finalizují také práce na novém Energetickém balíčku. 

 

10.40-11.15 Kulatý stůl se členy o různých přijatých vnitrostátních opatřeních 

snížit dopad rostoucích cen energií a jejich případný vliv na 

národní plynárenský sektor 

Velkoobchodní cena zemního plynu v EU poskočila na své měsíční maximum, když se přiblížila 

úroveň 100 eur za megawatthodinu. Podle dat Bloombergu se z hlediska EU určující ukazatel, 

termínový kontrakt nizozemské burzy na dodání zemního plynu, včera vyhoupl až na hodnotu 99,8 

eur za megawatthodinu. Od začátku listopadu tedy zemní plyn v EU zdražil o zhruba 42 procent. 

Bezprostředním důvodem cenového růstu je dění kolem plynovodu Nord Stream 2. Německé úřady 

pozastavují proces jeho schvalování. Prodleva ve zprovoznění zvyšuje obavy evropských 

obchodníků s plynem napříč EU, že země nemají na zimu dost plynu. Experti z odvětví varují, že 

Evropě z důvodu nedostatku plynu hrozí tuto zimu sériové blackouty. 

16. 11. 2021 Ray Energy je zatím posledním dodavatelem energií, kteří od poloviny října oznámili 

v souvislosti s růstem cen ukončení činnosti pro 3 000 zákazníků. Po Bohemia Energy, která 

dodávala energie asi 900 000 klientům, skončil také Kolibřík energie s 28 000 klienty a firma A-PLUS 

Energie se 150 odběrnými místy. 

Dominantní poskytovatelé, tzv. Dodavatelé poslední instance, tyto zákazníky převzali. Výše záloh se 

jim ale několikanásobně zvýšila. Energetický regulační úřad s DPI dohodl jejich snížení. 



Vláda ČR 18. 10. 2021 rozhodla, že odběratelé elektřiny a plynu v České republice nebudou muset 

za listopad a prosinec platit daň z přidané hodnoty za odebrané energie. Domácnosti a další menší 

odběratelé elektřiny se spotřebou do tří megawatthodin navíc dostanou od státu finanční 

kompenzaci.  

 

11.15-11.30 Přestávka 

 

11:30-12:00 Situace zaměstnanosti v plynárenství a Just Transition: 

- Prezentace polských sociálních partnerů  

Prezentace bude následovat 

 

- Prezentace italských sociálních partnerů 

Prezentace bude následovat 

 

12:00-12:15 Aktuální informace o společném projektu „Výzvy a příležitosti pro 

zaměstnanost v plynárenském sektoru v kontextu evropské energetiky 

Přechod: Zajištění spravedlivého přechodu pro pracovníky“ 

Studie financovaná Evropskou komisí (DG EMPLOY) ve spolupráci s EPSU a IndustriAll 

Europe, partnery v evropském sektoru Sociální dialog pro plynárenský sektor. Jeho hlavní 

cíle jsou: 

• Analýza současné struktury zaměstnanosti předvídající změny, kterými sektor prochází, a určující 

budoucí kvalifikační potřeby pracovní síly. 

• Shromažďování solidních podkladových informací a analýzy s cílem určit budoucí dovednosti, které 

pomohou sociálním partnerům při přijímání další iniciativy. 

 

Projekt bude mít dva hlavní výstupy. 

A. Studie provedená externím konzultantem a podporovaná SSDC a řídícím výborem o 

současnosti a budoucnosti struktura zaměstnanosti v evropském plynárenském 

sektoru, včetně: 

• Rozdělení zaměstnanosti podle zemí pro analýzu problémů v regionálním měřítku, 

• Identifikace hlavních společností v odvětví. 

• Identifikace různých kvalifikačních potřeb a výzev, kterým bude sektor čelit, aby si zajistil profesní 

dráhu rozvojem budoucího zaměstnání 

profily. 

B. Plán pro spravedlivý přechod dovedností a kvalifikací v plynárenském sektoru na 

základě závěrů studie, který bude poskytovat poradenství pro sociální partnery na 

národní a místní úrovni. 



 

Update Gas Sector 

Study_251121.pdf  

12:15-12:30 Diskuse k Pracovnímu programu 2022-2023 

SSDC Gas - Draft 

Workprogramme 2021-2022.pdf

SSDC Gas - 

Workprogramme 2022.pdf 

12.30 – 12.45 Různé 

 

 

Různé 

Následující termíny jednání Výboru SSDC GAS: 

21. 3. 2022 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 29. 11. 2021 

Oficiální zápis bude následovat. 

 

 

 

 



 


