
     

 

 
 

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  

7. 6. 2022, 9:00 – 13:00 hod, hybridní 

(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 Přípravné jednání odbory 

Předjednání 14 online a dalších přítomných účastníků vč. tlumočníků  

pro Angličtinu, Francouzštinu, Španělštinu a pasivně Čeština a Italština. 

Samostatné jednání zástupců odborů zahájil zástupce EPSU Matthew Lay, UNISON a představil 

aktualizovaný program dnešního jednání a komentoval jednotlivé body vč. dopadů války na Ukrajině 

na situaci ve Velké Británii. Podobné důsledky popisují i zástupci z ostatních zemí. 

Zástupce industriAll, Sophie Granát komentovala unbudling navrhovaný v posledním plynárenském 

balíčku a jeho rizika uvedená v zaslaném návrhu společného stanoviska : 

Je zřejmé, jak důležité je usnadnit přechod plynárenského průmyslu a jeho velké a kvalifikované pracovní síly. Pokud tak 

neučiníte, bude to mít vážné sociální a hospodářské důsledky, takže bezpočet pracovníků zůstane bez zaměstnání a bude 

plýtvat klíčovým lidským kapitálem a energetickou infrastrukturou.  

Navrhovaná pravidla pro oddělení vodíku riskují právě to. Ustanovení v zásadě zakazují (zejména po roce 2030) kombinaci 

vodíku a metanu jediným subjektem. To bude znamenat, že většina provozovatelů plynárenské infrastruktury na úrovni 

distribuce a přepravy bude důrazně odrazována od investic do dovybavení, změny účelu stávající infrastruktury pro zemní 

plyn nebo budování specializované nové vodíkové infrastruktury. Je nepravděpodobné, že by společnosti investovaly do 

aktiv, u nichž hrozí, že nebudou moci vlastnit nebo provozovat v okamžiku, kdy budou postaveny. Bez vyhlídky na 

návratnost investic je také nepravděpodobné, že by investovaly do zásadní rekvalifikace pracovní síly potřebné k 

vybudování a provozování těchto aktiv. Zároveň by toto pravidlo mohlo bránit přilákání nových talentů, které budou 

zásadní pro realizaci transformace energetiky, a to v době, kdy již nyní hrozí, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků 

zpomalí transformaci energetiky. Zvyšování hospodářské soutěže by nemělo být samo o sobě cílem, zejména tam, kde jsou 

přínosy nejasné, ale hrozí mu významné negativní dopady na pracovníky a uživatele. 

Po dnešním projednání návrhu budou zapracovány připomínky a zaslán upravený návrh k finálnímu 

odsouhlasení do 20. června 2022. Finální společné stanovisko bude publikováno 21. června 2022. 



10.00-10.10 přivítání předsedou 

Předseda Matthew Lay, UNISON 

24 online účastníků a další prezenčně 

 

Schválení zápisu z jednání 21. 3. 2022 

Předseda Matthew Lay, UNISON 

Draft Minutes SSDC 

Gas_21032022 CZ.pdf

 

Schváleno 

 

Schválení programu jednání 

Předseda Matthew Lay, UNISON 

Schváleno 

 

 

Diskuse o situaci v plynárenském sektoru a dopadech války na Ukrajině 

INFO ŠV mimo protokol:  
 
Zaměstnanci všech plynárenský společností v České republice, TSO, DSO, SSO, velkoobchodu i 
maloobchodu s energiemi mají z budoucího vývoje obavy. 
Zástupci všech společností se pravidelně potkávájí na jednáních krizové skupiny. Do diskusí 
možných scenářů je zapojeno mnoho odborníků. Gradují politické diskuse. 
Nejistota z budoucího vývoje vedla v jedné ze společností k přerušení jednání o nové Kolektivní 
smlouvě. 
Domluvené nárůsty v kolektivních smlouvách nepokryjí inflaci. Mzdy reálně klesají.  
Další dohodnuté bonusy zaměstnancům zůstávají na stejné úrovni jako před 24. únorem 2022. 
 

 

 

Aktualizace a další kroky projektu „Výzvy a příležitosti pro zaměstnání 

v plynárenském sektoru“ 

Fabien Couderc, Syndex, tbc 

Martinez Garcia Ana Anabel, Syndex 

Présentation 7 juin 

2022 Syndex FC.pdf
 

 



Spravedlivý přechod – dovednosti a pracovní místa v plynárenském sektoru 

Zinno Ricardo a Claudio Magni 

Prezentace společnosti Italgas o iniciativě Budoucnost práce byla z technických důvodů na 6 straně 

přerušena a odložena 

The future of work 

initiative.pdf
 

Vodík a evropský dekarbonizační balíček 

Evropská komise, Benedikt Klauser 

Prezentace Vodík a evropský dekarbonizační balíček 

 

Unbundling in Gas 

& H2 Package 7-6-22.pptx
   

Unbundling v 

plynárenství a  H2 Balíček 7-6-22.pptx
 

 

Cíle: 

I. Usnadnit přístup k obnovitelným a nízkouhlíkovým plynům do stávající plynárenské sítě 

II. Umožnění rozvoje vyhrazené vodíkové infrastruktury a trhu 

 

ITO (v přechodné fázi do roku 2030) 

ISO model 

Odchylka pro stávající vertikálně integrované sítě (do roku 2030) 

Odchylka pro geograficky omezené sítě (2030 / dále*) 

Výjimky pro významnou novou vodíkovou infrastrukturu  

(přeshraniční spojení, terminály, podzemní úložiště 

 

 



Dekarbonizace GGND 

Alija Nevin, GGND, Portugalsko  

Prezentace provozovatele 9 z 11 portugalských DSO a rizika unbundlingu. 

20220607 

Unbundling Nevin Alija.pptx
 

 

Dopad horizontálního unbundlingu na sektor a dopady na zaměstnanosti 

Diskuse o předběžném návrhu společného prohlášení sociálních partnerů k iniciativě Komise o 

horizontálním unbundlingu provozovatelů sítí v plynárenském sektoru 

Návrh stanoviska 

eurogas, industriAll a EPSU_oddělení ustanovení revize plynového balíčku a spravedlivá transformace_220602.docx

 

„My, evropští sociální partneři v plynárenském odvětví, Eurogas, zastupující zaměstnavatele, EPSU a industryAll  

zastupující odbory v celé Evropě, uznáváme význam třetího energetického balíčku a potřebu vytvořit základní 

podmínky pro vznik konkurenceschopného odvětví obnovitelných a nízkouhlíkových plynů . Uspořádání trhu s 

plynem, které obstojí i v budoucnu, musí zajistit, aby byly pokryty nové formy plynů a mohly být zpracovány v 

souladu s ambiciózními závazky v oblasti klimatu.  

Musí také podporovat pracovníky a komunity postižené transformací.  

Nedávný návrh Evropské komise na výrazně přísnější pravidla pro oddělení vodíkových operací by mohl některé 

provozovatele infrastruktury odradit od investic do vodíkové infrastruktury nebo od investic do tolik potřebné 

odborné přípravy a rekvalifikace pracovní síly. Oddělení vlastnictví v podstatě vyžaduje, aby provozovatelé 

infrastruktury odprodali svá vyhrazená vodíková infrastrukturní aktiva.  

Důrazně se zasazujeme o rovné podmínky mezi různými plyny – přírodními, obnovitelnými a nízkouhlíkovými – 

na základě ustanovení třetího energetického balíčku s cílem usnadnit zásadní transformaci plynárenské 

infrastruktury a zorganizovat spravedlivou transformaci jejích pracovníků.“ 

 

Různé 

Následující termíny jednání Výboru SSDC GAS: 

26. 9. 2022  SSDC GAS 

 

 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 7. června 2022 

Oficiální zápis bude následovat. 


