
Ve dnech 13. – 14. 10. 2022 se v Hotelu Horizont 
v  Peci pod Sněžkou uskutečnil pravidelný se-
minář BOZP s  názvem „Aktuální problematika 
legislativy v  oblasti VTZ v  kontextu sociálního 
dialogu“. Hlavním tématem byly základní poža-
davky vyplývající z aplikace Zákona č. 250/2021 
Sb. a  závěrem se diskutovalo o aktuálních pra-
covních úrazech v  odvětví energetiky. Součástí 
odborného programu byla také exkurze v  trut-
novské elektrárně Poříčí, která je významným 
dodavatelem elektrické a tepelné energie spolu 
s vedlejšími energetickými produkty.      •••

V pondělí 17. 10. 2022 proběhlo v trans-
formovně Dasný, patřící společnosti 
ČEPS, cvičení zaměřené na  likvidaci 
požáru transformátoru. Cílem bylo pro-
věření vzájemné součinnosti pracovní-
ků provozovatele přenosové soustavy, 
jednotek hasičského záchranného sbo-
ru a smluvního dodavatele ČEPRO, a. s.  
Ve  stejný den se v  sídle společnosti 
ČEPS uskutečnilo cvičení „Návrat“ zamě-
řené na řešení mimořádných provozních 
stavů v elektrizační soustavě ČR v soula-
du s novou evropskou legislativou. Pro-
vozovatel přenosové soustavy cvičení 
realizoval ve  spolupráci s  poskytovateli 
podpůrných služeb a provozovateli dis-
tribučních soustav. Více informací nalez-
nete zde.  •••

MŠMT ČR chce snížit spotřebu energií 
až o 37 %. Ministerstvo školství, mládeže 
a  tělovýchovy České republiky dlouho-
době usiluje o úsporu provozních výdajů, 
jejichž podstatná část je tvořena spotře-
bou energií. Umocnění krize s  nárůstem 
nákladů za  energie však značně uspíšilo 
přípravy projektu s  názvem „Energetická 
opatření v areálu MŠMT“. Hlavní a nejdů-
ležitější plánovanou změnou je výrazné 
snížení spotřeby energie, které by moh-
lo dosáhnout až 37 %. Velká část tohoto 
projektu je financována z  Operačního 
programu Životní prostředí v  kombinaci 
s programem Nová zelená úsporám. Celý 
článek si můžete přečíst zde.                 •••

Cena plynu pro německé domácnosti 
v  prvním pololetí vzrostla téměř o  pě-
tinu, růst cen elektřiny zbrzdilo zrušení 
poplatku na OZE. Němečtí spotřebitelé 
si v první polovině roku připlatili zejmé-
na za  zemní plyn. S  rostoucími cenami 
se potýkají zejména větší společnosti, 
jelikož jejich ceny bývají fixovány na krat-
ší období. Informaci uvedl německý 
statistický úřad. Celý článek naleznete 
na stránkách Ekonomického deníku.  •••

Stanovíme pevný strop na  cenu ruské 
ropy, shodly se země G7. Nejvyspělejší 
ekonomiky světa a  Austrálie se dohodly 
na  tom, že cenový strop na  ruskou ropu 
bude pevný. Nepůjde jen o slevu z refe-
renční hodnoty ropy Brent, s níž by Rusko 
mohlo podle představitelů států G7 ma-
nipulovat. Rusko nicméně již dříve uved-
lo, že zemím, které strop zavedou, žád-
nou ropu nedodá. Zdroj článku zde.   •••

Kolik plynu, elektřiny, ropy a dalších zdrojů se spotřebuje a na co? Dostupnost zdro-
jů energie a  jejich spotřeba patří k základním předpokladům rozvoje společnosti. 

Možnost využívání energií spolu 
s  několika dalšími faktory podmi-
ňuje dokonce samotnou existenci 
celé civilizace. Proto je nezbytné 
sledovat situaci a  vývoj v  oblasti 
dostupných energetických zdrojů 
a  jejich spotřeby jak v  celém ná-
rodním hospodářství, tak i  v  jed-
notlivých sektorech. Celý článek si 
můžete přečíst zde. •••

Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští kampaň ke státní pomoci a poradenství 
v oblasti energií. Hlavním cílem kampaně je informovat veřejnost o poradenské síti 
pod Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Kampaň zahrnuje možnost využít linku 
1212, web www.energiezamene.cz a  bezplatnou poradenskou službu energetic-
kých expertů, která je veřejnosti k dispozici napříč celou Českou republikou. Nově 
mohou odborníci přijet také přímo za lidmi a poradenství poskytovat i tam, kde stálé 
kanceláře nemají. Více informací naleznete zde. •••

V roce 2035 budou kamiony na vodík a elektřinu ovládat až 80 % trhu. Kamiony 
s elektrickým nebo vodíkovým pohonem začnou brzy vytlačovat klasické nákladní 
vozy z trhu. Zatímco v roce 2025 bude jejich podíl na nejrozvinutějších trzích tvořit 
zhruba 5 %, v roce 2030 už by to mělo být 30 % a v roce 2035 až 80 %. Vyplývá to 
z aktuální studie poradenské firmy PwC. Celý článek naleznete zde. •••

Český svaz zaměstnavatelů v energetice si Vás dovoluje pozvat na seminář s ná-
zvem: „Problematika home office a  sjednaného místa výkonu práce v  kontextu 
sociálního dialogu“, který se uskuteční dne 8. 11. 2022, 9:00–13:00 hodin v sídle 
ČSZE, Budova Beta Vyskočilova 1481/4, Praha 4. Moderátorka JUDr. Marilla Kokešo-
vá povede diskusi o hlavních úskalích a zákonné regulaci práce z domova. V přípa-
dě zájmu o účast na tomto semináři, kontaktujte Martinu Jarouškovou na e-mailo vé 
adrese jarouskova@csze.cz.     •••

Ve spolupráci s Odbo-
rovým svazem ECHO 
připravujeme k  tomu-
to projektu společnou 

závěrečnou konferenci, kde formou interaktivního dialogu zástupci zaměstnavatelů 
a zaměstnanců vyhodnotí naplnění hlavních cílů projektu a budou diskutovat o po-
době fungujícího sociálního dialogu z pohledu všech zúčastněných stran. O termí-
nu budeme včas informovat. •••
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