
FINAL                                                       Příloha k Usnesení č. 33  KRP SOS E ze dne 23. 1. 2019  

Vymezení působnosti  
předsedkyně SOS E (předsedkyně), místopředsedů SOS E (místopředsedů),  
KRP SOS E (KRP)  a VOZO SOS E (VOZO) ve společnostech: 
innogy Česká republika a.s.; NET4GAS, s.r.o.; innogy Gas Storage, s.r.o., innogy 
Zákaznické služby, s.r.o., GridService, s.r.o.,  innogy Energo, s.r.o.; innogy 
Energie, s.r.o. a  RWE Supply & Trading CZ, a.s. a skupiny E.ON v ČR 
 

KRP i VOZO, příp. předsedkyně, jsou dle Stanov a dalších řídících dokumentů Svazu Odborových 
Sdružení ENERGIE příslušné odborové orgány, odborové orgány a zástupci odborové organizace dle ZP. 

Příslušnost odborového orgánu je řešena obecně, příp. rozhodnutím KRP, resp. její předsedkyní, v 
jednotlivých případech.  

Zákonné povinnost zaměstnavatele dle zákoníku práce - ZP, nařízení vlády provádějícím ZP  - NV vůči 
odborovým orgánům jsou v zásadě upraveny takto: 

 
1. SPOLUROZHODOVÁNÍ 
KRP 

 Kolektivní vyjednávání (§22 – 29, ZP) 
 Prověrky BOZP (§108 ZP) 
 Dohoda o srážkách členských příspěvků (§146, ZP) 
 Dohoda o jiné překážce na straně zaměstnavatele (§209) 
 Určení hromadného čerpání dovolené (§220, ZP) 
 Jmenování zástupců ČR v PR SE (§290, ZP) 
 Jmenování zástupců ČR c EPR (§297, ZP) 
 Vydání pracovního řádu (§306, ZP) 

VOZO 
 Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru (§61, ZP) 
 Překážky v práci dle NV (§199, ZP) 
 Plán dovolených (§ 217, odst. 1, ZP) 

 

2. PROJEDNÁNÍ 
TRIPARTITA 

 Vydávání pracovněprávních předpisů (§320, ZP) 
KRP 

 Projednání (§§ 276, 278, 280, 286-288 ZP) 
 Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru (§61, ZP) 
 Hromadné propouštění (§62, ZP) 
 Úpravy pracovní doby (§99, ZP) 
 Výše náhrady škody (§263 ZP) 
 Evropská podniková rada (§§290 a 297, ZP) 
 Normy spotřeby práce (§300, ZP) 
 Přechod práv a povinností (§339, ZP) 
 Rozšíření pracovních úlev pro studující (§18, vyhl. č. 140/1968) 
 Určení rozsahu náhrady škody (§369, ZP) 

 
VOZO 

 Převedení zaměstnance na jinou práci bez souhlasu zaměstnance (§46, ZP) 
 Projednání pracovního úrazu (§105, ZP) 
 Otázky BOZP (§108, ZP) 
 Rozhodnutí o neomluvené absenci (§348, ZP) 

 

3. INFORMACE 
KRP 

 Informace (§§ 276, 278, 279, 286-288, ZP) 



 Nově sjednané pracovní poměry (§38, ZP) 
 Přehled o rozvázaných pracovních poměrech (§61, ZP) 
 Informace BOZP (§108, ZP) 

 

4. KONTROLA 
KRP i VOZO 

 Dodržování pracovněprávních předpisů včetně mzdových a BOZP (§ 321, ZP) 
 Opatření v oblasti BOZP (§101, 108, 322 ZP) 

  

+ Další povinnosti vyplývající z kolektivní smlouvy 
 KRP 

 Informace o vývoji mezd 
KRP i VOZO  

 průběžné informace a projednání zamýšlených strukturálních změn zaměstnavatele, jeho 
racionalizační nebo organizační opatření, opatření ovlivňující zaměstnanost. 

 přihlížení k návrhům a stanoviskům příslušných odborových orgánů na zlepšení pracovních 
podmínek a jejich informování, jaká opatření na základě těchto návrhů učinil. 

 písemně odpovědět ve lhůtě 30 dnů příslušnému odborovému orgánu na jeho písemné dotazy, 
žádosti, podněty apod. 

 

V podmínkách společností a skupiny E.ON v ČR,  innogy Česká republika a.s., innogy Zákaznické 
služby, s.r.o., GridServices, s.r.o., innogy  Energo,  s.r.o. a innogy Energie, s.r.o.jsou odborovými  orgány KRP 
i VOZO pro účely uvedené v  bodech 1. – 5. vždy zároveň předsedkyně KRP  
(v případě její nepřítomnosti svaz zastupuje místopředseda SOS E zvolený z předsedů VOZO působících 
v E.ON a innogy) a  předseda příslušného VOZO SOS E  a  příslušné VOZO ČR, Zákaznické služby, 
ENERGO, Distribuční služby a Energie  , které u daných zaměstnavatelů působí. Není-li příslušné VOZO 
zvoleno, SOS ENERGIE je zastupován předsedkyní KRP SOS ENERGIE 
 

V podmínkách společností RWE Supply & Trading CZ, a.s. a innogy Gas Storage, s.r.o. jsou 
odborovými orgány KRP i VOZO pro účely uvedené v  bodech 1. – 5. vždy zároveň předsedkyně KRP  
(v případě její nepřítomnosti svaz zastupuje místopředseda SOS E zvolený z předsedů VOZO působících 
v rámci RWE) a předseda příslušného VOZO SOS E a příslušné VOZO ST CZ, GS, Dolní Dunajovice, 
Lobodice, Štramberk, Třanovice a Tvrdonice, které u daných zaměstnavatelů působí. Není-li příslušné VOZO 
zvoleno, SOS ENERGIE je zastupován předsedkyní KRP SOS ENERGIE 
 
V podmínkách společnosti NET4GAS reprezentuje SOS E resp. KRP předsedkyně KRP SOS E (v případě její 
nepřítomnosti svaz zastupuje místopředseda SOS E zvolený z předsedů VOZO působících v  N4G) a 
předsedové VOZO Brno, Břeclav, Kouřim, Kralice n/Oslavou, Louny, Písek-Strážovice, Net4Gas Praha a 
Veselí n/Lužnicí začleněných v SOS E. VOZO je dáno místní příslušností, resp. členskou základnou. Dále jen 
KRP SOS E-N4G. Není-li příslušné VOZO zvoleno, SOS ENERGIE je zastupován předsedkyní KRP SOS 
ENERGIE 

 
 
Je-li předmětem informace, projednání či spolurozhodování věc týkající se více společností či SOS E 

jako celku reprezentuje SOS E resp. KRP předsedkyně KRP SOS E (v případě její nepřítomnosti Svaz 
zastupuje člen KRP SOS E určený předsedkyní KRP SOS E v dohodě s KRP SOS E.  

 
Je-li předmětem informace, projednání či spolurozhodování věc týkající se jednotlivých zaměstnanců, je 
příslušnost dána jejich členstvím v OZO SOS E; u zaměstnanců, kteří nejsou členy SOS E, o případných 
kompetencích rozhoduje předsedkyně KRP SOS E. 

 
Předsedkyně KRP SOS E má dle Stanov svazu právo účastnit se všech jednání členských odborových 

základních organizací OZO SOS E. 
     Šárka Vojíková  

    Předsedkyně Svazu 


		2019-01-25T09:53:52+0100
	Šárka Vojíková




