
  

Zasedání  EWC NETWORK(síť evropských podnikových rad)   
z jednání 4. října 2016                             FINAL 

1. Zahájení a uvítání 
Představení zástupců EPR z ČR (zástupci OS ECHO a SOS ENERGIE, resp. PR e-on SE, PR Uniper SE a EPR ČEZ), 
dále pak zástupci z Finska, Francie, Estonska, Litvy, Maďarska, Norska a Švédska a zástupců ETUC  a EPSU  
Od 1. ledna 2016 zodpovídá za koordinaci Služeb, Evropských podnikových rad,  
Energetiky (vč. plynárenství), Vody a Odpadového hospodářství  
Přítomný pan Guillaume DURIVAUX 

2. Zprávy z posledního setkání ( 10. 2. 2016)  
Viz http://www.epsu.org/article/epsu-european-works-council-coordinators-network-meeting-10-

february-2016-brussels  - schváleno   

3.    Aktuální informace o vývoji v oblasti evropských rad zaměstnanců:  
Mj. EPR RWE AG  info - viz také stránky EPSU http://www.epsu.org/a/2904 
Evropská Podniková Rada RWE AG se nachází v období zásadní restrukturalizace koncernu 
zacílené na vybudování inovativního a decentralizovaného energetického podniku budoucnosti.  
Sloučili jsme aktivity v oblasti obnovitelných energií, sítí a obchodu do mezinárodní dceřiné 
společnosti innogy SE, kterou aktuálně uvádíme na burzu.  

RWE AG 
 
 
 
 
 
Na posledním zasedání EPR RWE AG 22. – 23. 9. 2016 jsme mj. diskutovali informace z PR RWE 
Generetaion SE a aktuality z nové společnosti innogy SE. Následoval stálý bod jednání Zprávy ze 
zemí, ve kterých informujeme o politické situaci, regulačních záležitostech, inflaci, nezaměstnanosti a 
dále o působení RWE AG v jednotlivých zemích, aktuálních projektech a plnění sociální Charty RWE 
AG. Dále jsme pokračovali v diskusích možných úprav Minimálních standardů při restrukturalizacích, 
dohody uzavřené v roce 2009. Na společném zasání nám pák byly poskytnuty aktuální informace 
z dění RWE AG a innogy SE. 
Na příštím březnovém zasedání budeme mj. jednat o budoucnosti tohoto grémia v nové struktuře 
RWE AG – RWE Generation SE – innogy SE z hlediska jeho velikosti a předmětu zájmu. 
Je očekáváno přenastavení mandátů EPR RWE AG a upřesnění agendy informování a konzultování. 
Stále v EPR RWE AG nemáme zástupce epsu  
Beata Weber odešla z ver.di. Z EPSU dosud není náhrada. 
Za IndustriAll a IGCB, Franz-Gerd  Hörnschemeyer  

 
innogy SE 

 
30. září se konalo ustavující zasedání ZVG innogy SE. Své zástupce vyslalo 12 z 15 oslovených 
zemí v počtu 6 z Německa, 2 z Anglie a ostatní po jednom zástupci. Grémium zvolila předsedu a dva 
místopředsedy. Zahájili jsme projednání návrhu Smlouvy o zapojení zaměstnanců innogy SE. 
Smlouva je rozdělena do dvou částí, část věnovaná podnikové radě a část věnovaná zapojení do 
spolurozhodování v DR innogy SE. 
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ZVG  innogy SE zvolilo své předsednictví (1 předseda a 4 místopředsedové). Zástupci zemí 
přednesli své návrhy na změny Dohody a diskutovali navržený klíč pro stanovení počtu mandátů 
v budoucí PR innogy SE. Další termín jednání je plánován na konec druhé dekády října t.r. 

4. Co znamená Brexit pro členy evropských podnikových rad 

Diskuse o dopadech vystoupení Velké Británie z EU ve vazbě na EPR  a PR SE 
Po nějaký čas budou Britští kolegové přítomni našich jednání, ale zároveň jsou diskutována možná 
řešení. 48% PRO a 52% PROTI otevírá diskusi dle článku 50, který spustí celý proces vyjednávání   
o postavení EU bez Británie a naopak. Na vyjednání smlouvy o vystoupení jsou 2 roky. 
Pro EPR se nemusí nic měnit, pokut to ale nevyplyne přímo z požadavku Británie, a to např. 
v souvislosti s mobilitou. Existuje několik hypotéz, záleží ale především na dobré vůli všech stran 
politické diskuse. Právně se to jako problém nejeví. 

5. Budování sítě společností a EPR ve zdravotních a sociálních službách 

Evropské koordinační setkání – ORPEA – 28. září 2016, Paříž 

Hlavní otázkou je „Jak lze posílit sociální dialog? „ 
Strukturované mezinárodní diskuse s podporou Evropské komise intenzivně pokračují. 

6. Úprava směrnice o evropských podnikových radách 

ETUC konference o úpravách směrnice o evropských podnikových radách, Didier Baur, FNME-  

CGT (TBC).  Diskuse pracovního dokumentu EPSU 
Viz prezentace na internetu a zaslaná e-mailem 
Setkání 12. – 13. 10. 2016 bude o dalším postupu znovu jednat. 
Aktuální směrnice zpracování Zprávy EK předpokládá do konce června t.r.. Termín je opožděn 

7. Aktuální informace k aktivitám EPSU 
Wolfgang Kowalsky and Marco Cilento, ETUC policy advisors (tbc) 

- ETUC project on Transnational Company Agreements – Final report  
- ETUC annual EWC conference: “EWCs in the digital age”  
- Position paper/orientation for a new EU framework on I&C and board-level representation rights  
- SUP and insolvency directive  
Viz prezentace na internetu 
MJ. nové stanovisko ETUC – rámec pro informování a konzultování na úrovni představenstva 
s ohledem na práva zástupců zaměstnanců.  Zastoupení zaměstnanců by mělo být mj. na úrovní 
představenstva za účelem zapojení zástupců zaměstnanců od počátku přípravy a realizace 
zásadních opatření. Měl by být jmenováno odborovými organizacemi s jasným, silným politickým 
mandátem. 

8. EPSU kampaň za spravedlivé daně  

EPSU daňová spravedlnost kampaň: 
- Veřejné zprávy ze zemí 

Patrick ORR, Epsu Policy Assistant orrp@epsu.org informoval k připravované kampani, k jejímu 
významu a potenciálu zpětné vazby resp. přínosu pro zaměstnance a jejich zástupce.  
„Boj o tabulku“ je úsilím za zveřejňování dat (zisků, počtu zaměstnanců, vyplacených mezd,…) za 
jednotlivé společnosti vč. dceřiných a různých poboček v různých zemích, která by umožňovala 
transparentní přehled o podnikání jednotlivých subjektů. Umožnila by především včasné informování 
k přípravě možných řešení. 
Usnesení v této věci se očekává v prosinci t.r. k odsouhlasení  EK v březnu 2017 
Bude následovat souhrnná informace e-mailem. 

12 Různé 
 

Termíny 2017 nejsou určeny. 
 
 
V Bruselu dne 4. října 2016, Šárka Vojíková, v.r. 
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