
 
 

Jednání VOLEBNÍHO OBVODU EPSU pro střední Evropu a západní Balkán  
20. září 2022, 09:00–10:30 (CET), online  
Cca 30 účastníků z České republiky, Maďarska, Slovenska a ze zemí bývalé Jugoslávie 
 
Program: 
 
09:00 – 09:15 

Zahájení, místopředsedkyně volebního obvodu 
Ivana Břeňková, OSZSP ČR, Česká republika  
Generální tajemník EPSU, Jan Willem Goudriaan (JWG) 

 
JWG rekapituluje aktuálně plánovaná jednání a další akce, a to mj. 25. – 26. 10. 2022 Výkonný výbor 
EPSU a připomíná pravidla pro tlumočení s podmínkou početnější účasti zástupců.  
Podtrhuje složitou situaci odborových zástupců v plynárenství a energetice obecně. 
Dále komentuje přípravu Kongresu s předpokladem zařazení témat souvisejících s aktuální 
energetickou situací a udržením životní úrovně. 
 
Následuje oficiální zahájení a poděkování JWG za návštěvu v České republice vč. možnosti jednání 
se zástupci Ministerstva zdravotnictví od Ivany Břeňkové. 
I JWG děkuje za vřelé přijetí i příležitosti k diskusím zejm. problémů ve zdravotnictví. 
 
Dále informuje p připravovaných akcích v ČR a na Slovensku 8. října 2022 k demonstraci vůči Vládám 
s požadavkem řešení mezd, platů a celkových podmínek v sektoru veřejných služeb. 
 
Schválení programu schůze. 
 
 

Volba nového předsedy volebního obvodu (z důvodu odchodu Borise do důchodu. 
 
Zástupci z ČR nominovali na období do Kongresu EPSU jedinou kandidátku Ivanu Břeňkovou, která 
volební obvod v zastoupení Borise řídí s tím, že až bude kandidát ze Západního Balkánu dojde k jeho 
zvolení a Ivana se vrátí na pozici zástupce. Ivana navíc naplňuje genderovou rovnost. 
Zástupci ostatních zemí tuto nominaci postupně podporují. 
Veljko Milosevic, Srbsko nominuje zástupce Vladimira Pacicevice, Černá Hora. 
 
Kandidáti byli jednohlasně zvoleni: 
 
Ivana Břeňková, předsedkyně volebního obvodu CEEWB 
Vladimír Pacicevic, místopředseda volebního obvodu CEEWB 
 
Program zasedání Výkonného výboru EPSU a hlavní body:  
 

• Nominace do výboru pro legislativní usnesení (Resolution Committee – CRC) a ústavní 
pracovní skupiny (Constitution Working Group – CWG) pro Kongres v roce 2024.  
 
 
Komise pro Resoluce (legislativní usnesení) 
Veljko Milosevic, Srbsko nominuje Mitju, Slovinsko, který v Komisi v minulosti pracoval.  
JWG ověří jeho zájem. Mitja souhlasí. 
 



Komise pro Stanovy 
Nominace z ČR Michal Votava 
Zástupce Radmila Obrenovic 
 
 

• Aktualizace priorit pro období 2023–2024 a zahájení příprav na Kongres 2024  
 
16. – 20. června 2024 v Bukurešti 
Sumarizace priorit na další období. 
 Kongresu budou dominovat témata růst životních nákladů a válka na Ukrajině. 
Otázka bezpečnosti, míru a následující rekonstrukce Ukrajiny i evropského prostředí. 
Velkou výzvou zůstává nábor a zej. aktivace mladých. 
 
 

• Aktualizace Kongresu PSI  
 
18. – 22. 10. 2023 v Ženevě 
Diskuse akčního programu na úrovní vedení EPSU 
Podmínky sponzoringu nejsou zatím k dispozici 
Bude upřesněno 8. – 9. 11 2022 na jednání PSI 
 
 
09:45 – 10.30 

Ostatní záležitosti 
 
23. – 26. 5. 2022 Kongres ETUC v Berlíně 
Účastní se předsedové a místopředsedové EPSU, stálých výborů a Výboru mladých. Celkem max 14 osob. 
 
 
Další fyzická schůze Kongresu Volebního obvodu CEEWB bude naplánována dle vývoje pandemie 
COVID-19 v příštím roce v Budapešti, mj. k podpoře složitých jednání maďarských odborů s Vládou. 
 

Zapsala: Šárka Vojíková 

V Nových Jirnech 20. září 2022 

 


