
 

Návštěva tajemníka EPSU Jana Willema Goudriaana v Praze 
Motto: Odbory a předsednictví EU  
Termín: 11. červenec 2022 
Místo: Praha 3, Koněvova 54, 3. patro - OSZSP ČR 
 
Program: 
 

1./ 8,30 - 9,30, Ministerstvo zdravotnictví, JWG, náměstek ministra Bc. Josef Pavlovic 
JP - jaké jsou podle JW silné a slabé stránky ČR? Porovnání se zahraničím?  
JW - a. Situace zdravotnických pracovníků v Evropě – personální problémy, jak je řešit, co můžeme očekávat 
b. Propojení se smlouvou o náboru a zadržení (EPSU/HOSPEEM) 
c. lekce COVID19 (potřeba vzestupné konvergence), bezpečný počet zaměstnanců. 
Doporučení konference Budoucnost Evropy – kompetence ve zdravotnictví 
 
 
 

2./ 10,00 - 13,15, OSZSP ČR, 3. patro 
 
Účastníci: 
 

OS Účast jednání Účast oběd 

Českomoravský OS civilních 
zaměstnanců armády 

Předseda Michal PETROVKA Michal Petrovka 

OS ECHO /energetika, chem 
průmysl 

Mpř. Karel KLUSÁK, 
Člen předsednictva ..  

Karel Klusák, 
člen předsednictva 

OS hasičů Předseda Jiří JíLEK 
1.Mpř. Petr JAHELKA 

Jiří Jílek, 
Petr Jahelka 

OS prac. dřevozpracujících 
odvětví, lesního a vodního 
hospodářství 

Předsedkyně 
JUDr. Jaroslava NESTĚROVÁ 

Jaroslava Nestěrová 

OS pracovníků kultury a 
ochrany přírody 

Předsedkyně  
PhDr. Miroslava KNOFLÍČKOVÁ 

Miroslava Knoflíčková 

OS UNIOS Předsedkyně JUDr. Jitka KOCIÁNOVÁ 
Zahr. agenda Michal VOTAVA 

Michal Votava 

OS zdravotnictví a sociální 
péče ČR 

Předsedkyně Bc. Dagmar ŽITNÍKOVÁ, 
Mpř. Mgr. Lubomír FRANCL, 
Mpř. Mgr. Jana HNYKOVÁ, 
Ved. PSO Ing. Ivana BŘEŇKOVÁ, 
Zahr.ag. Lucie KUČÍRKOVÁ 
Zástupce mladých Bc Jan ŠUSTA? 
Zástupci VR(4?) 

Dagmar Žitníková, 
Jana Hnyková 
Ivana Břeňková 

SOS ENERGIE Předsedkyně Šárka VOJÍKOVÁ Šárka Vojíková 

tlumočení 2 2 

Tajemník EPSU Jan Willem Jan Willem GOUDRIAAN JWG 

Celkem  19 - 25? 15 - 17?  



 
Přivítání Dagmar Žitníková, předsedkyně OS zdravotnictví a sociální péče 
 
Zahájení Ivana Břeňková 
 
Představení účastníků jednání 
 
Informace Jana Willema Goudriaana, generálního tajemníka EPSU: 
 

- Informace z ranního jednání na Ministerstvu zdravotnictví: 
Politika české Vlády bude úsporná 
Aktuální témata jsou inflace, ceny energií a uprchlíci 
Příležitosti v rámci českého předsednictví 

- Revize evropského sociálního dialogu, resp. přenesení organizace z Evropské komise na EPSU nebo jiný 
subjekt s finanční podporou Komise, se odkládá 

- Na podzim je plánována mj. dohoda o podmínkách práce na dálku 
- Cíl Evropské komise je 80% pokrytí zaměstnanců kolektivními smlouvami 
- Kongres PSI 22. 10. 2023 v Ženevě 
- Kongres EPSU 16. – 20. 6. 2024 v Bukurešti 
- Pokračování koordinace EPSU s členskými svazy 

 
 
Diskuse: 
 

- Platy ve veřejných službách 
- Farmaceutický průmysl a prevence 
- Zaměstnanost ukrajinských lékařů 
- Minimální mzda a odsouvání jejího zvýšení 
- Platy v kultuře, které jsou u stejně kvalifikovaných zaměstnanců ve školství v průměru o 8 000 Kč vyšší,  

porostou o 10% 
 

 
Komentář Jana Willema Goudriaana, generálního tajemníka EPSU: 
 

- Stejné problémy s inflací mají všechny členské země 
- Ve Francii, Slovinsku a dalších zemích jsou organizovány masové stávky, které jsou přípravou půdy na 

nadcházející kolektivní vyjednávání 
- EPSU nabízí podporu při tlaku na Vlády 

 
Diskuse: 
 

- Masové odchody zaměstnanců ze mzdových důvodů od hasičů, ze zdravotnictví a dalších klíčových oborů 
- 5. září 2022 je v ČR plánována masová akce na podporu růstu minimální mzdy 
- Riziko změny statutu veřejné kulturní instituce a přechod z platů na mzdy se ztrátou jistoty jejich růstu 

 
 
Komentář Jana Willema Goudriaana, generálního tajemníka EPSU: 
 

- Řešení odměňování ve veřejném sektoru je rozmanité, po sektorech nebo jako celek. JWG preferuje národní 
sektorové dohody 

- EPSU je proti komercializaci veřejných služeb 
 
Diskuse: 
 

- Rostoucí zisky energetických společností díky vysokým cenám energií 
- Výkupní cena energie z vodní elektrárny vzrostla z 1 400 Kč na 5 950 Kč 
- Z 30 EUR/MWh na 750 EUR/MWh 



- Dnes byla zahájena pravidelná údržba Nord Stream I., uvedení do provozu 21. 7. 2022 je s otazníkem 
- Nový tarif pokryje 90% odběratelů 
- Aktuální krize přináší prostor pro organizování a nábor 
- Pochvala pro odborný tým EPSU pro podporu organizování a náboru 
- Požadavek na zařazení Češtiny na všechna jednání EPSU 

 
Komentář Jana Willema Goudriaana, generálního tajemníka EPSU: 
 

- Na rozšíření jazyků nemá EPSU prostředky 
- Existuje dokonce úvaha o omezení překladů dokumentů na Angličtinu 
- Vliv EPSU roste i členstvím v ETUC 
- Společný úspěch např. při uznání COVID-19 jako nemoci z povolání 
- Společenské uznání zaměstnanců veřejných služeb s krizí roste 
- Být v odborech znamená mít možnost věci řešit 

 
+ témata SOS ENERGIE k následnému řešení: 
 

1. Pracovní program EPSU a řešení aktuální energetické krize  
- upřesnění řešení ze strany EPSU 
- jaká jsou doporučení pro národní zastoupení? 

Stanovisko k unbundlingu, revize plynového balíčku a spravedlivému přechodu 

 

Společné prohlášení o spravedlivé transformaci v odvětví elektřiny. 

Stanovisko ke 

spravedlivé transformaci - CZ - FINAL.pdf 
 

- Jsou nějaké další dokumenty? 
- Jaké jsou další kroky? 

 
EPSU Work Programme 2019-2024 – update April 2022 Fighting for a Future for All  
– People and Our Planet over Profits Summary overview table of implementation to date  
and next steps EPSU Executive Committee 4-5 May 2022 
Viz kom. šv: … nevím, co vše se skrývá za bodem: 
Just transition: we have commissioned important research on mitigating and adapting to climate change and used this for 
lobbying, underlining the need to accompany workers and citizens in the changes this brings about. 
(Spravedlivá transformace: zadali jsme důležitý výzkum týkající se zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně a 
využili jsme jej k lobbingu, přičemž jsme zdůraznili potřebu doprovázet pracovníky a občany při změnách, které to přináší.)  
Ale chybí mi v programu zmínka o řešení aktuální energetické krize. 

 
2. Síť koordinátorů EPR a podpora sdílení nadnárodních informací 
- odepření možnosti zastoupení ČR v EPR RWE AG – podmínka min 500 zaměstnanců 
- odepření možnosti sdílení informací z jednání EPR RWE AG s tím, že jsou důvěrné 
- neprojednání záměru prodeje RWE GAS STORAGE CZ 
- doporučený koordinátor EPSU Leo Zubrowski je předsedou EPR RWE AG, který nekomunikuje… 
Má EPSU nějaká pravidla podpory sdílení nadnárodních informací? 
 
Milý Jakobe, děkuji za informaci. Od roku 2019 jsme Leovi poslali mnoho e-mailů vč. návrhu na aktualizaci dohody o EPR 
RWE po velké strukturální změně skupiny RWE a otevření EPR RWE pro další země. Bohužel bez pozitivní reakce. Hezký 

den😊šv 
 



Koordinátorem EPR za EPSU je současný předseda EPR RWE Leohnard Zubrowski…☹ 
 
From: Vojíková Šárka <Sarka.Vojikova@innogy.cz>  
Sent: Saturday, November 20, 2021 10:02 AM 
To: Jakob EMBACHER <jembacher@epsu.org> 
Cc: Sarka VOJIKOVA <sarka.vojikova@sosenergie.eu>; Vojíková Šárka RWE <s.vojikova@rwe.com>; Jan Willem GOUDRIAAN 
<jwgoudriaan@epsu.org>; Roxana DRUG <rdrug@epsu.org> 
Subject: RE: EPSU European Works Councils and Company Policy Network - 25 October 2021 - ONLINE Meeting - Invitation - 
question of TU Energy 
 
Dear Jakob, thank you for information. We sent to Leo many e.mails incl. the proposal to  update EWC RWE Agreement after 
large structural change of RWE Group and open EWC RWE for more country since 2019. Unfortunely without positive reaction. 

Have a nice day      šv 

 
 

 
 
 
Zapsala: Šárka Vojíková 
V Nových Jirnech 12. července 2022 
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