Zasedání EWC NETWORK(síť evropských podnikových rad)
z jednání 1. října 2019, Brusel

INFO FINAL

Černě program
Červeně informace z jednání
Modře doplňující informace
Agenda Sítě koordinátorů EPR je rozšířena o téma firemních politik.
Síť koordinátorů EPR nadále nemá kompetenci rozhodování, ta přísluší Stálému výboru služeb.
Je proto plánována účast Stálého výboru služeb přímo na zasedání Sítě koordinátorů
Preference dvou zasedání v roce vždy před zasedání Stálého výboru služeb
Dopolední část zasedání Sítě koordinátorů EPR má být věnována dosavadní agendě
Odpolední pak diskusi s Řídícím výborem vč. diskuse politik jednotlivých společností
1.
Zahájení a uvítání
Nová podpora Roxana Drug, která je k dispozici k podpoře organizace, cestování apod.
rdrug@epsu.org
Představení účastníků.
Představení zástupců EPR z ČR (zástupci SOS ENERGIE – Šárka Vojíková, OS UNIOS - Michal
Votava, ECHO – Karel Klusák a dále pak zástupci z Francie, Italie, Švédsko, Norsko, Finsko, Velké
Británie, Česko, Rusko, Maďarsko a EPSU
2.

Zápis z posledního setkání (5. 3. 2019)

Zápis schválen.

3.

Návrh programu

Bez připomínek.
4.

Služby a Politiky společností – Akční program 2019 - 2024

Tematické priority pro Evropské podnikové rady a Síť politik společností pro roky 2019 – 2024.
Následuje komentář Akčního programu EPSU:
1) rovnoměrný přechod na nízkouhlíkovou energetiku vč. zajištění zaměstnanců
politiky společností související s klimatickou změnou
2) budoucnost práce v sektoru v souvislosti s digitalizace
3) boj s liberalizací a privatizací v energetice, vodě, odpadu i zdravotnictví
4) posílení práv na informace a konzultace v nadnárodních společnostech
globální dohody
posilování hlasu zaměstnanců
nové metody a přístupy mj. v reakci na digitalizaci
5) přístup k základním službám, vodě, energetice – právo na energie
obnova infrastruktury

5.

Aktuality z Evropských podnikových rad

Šárka Vojíková, předsedkyně odborového svazu zaměstnanců v energetice SOS ENERGIE (RWE,
innogy, E.ON a NET4GAS) a členka Výkonného výboru PR innogy SE a členka PR E.ON SE
informovala o aktualitách evropského sociálního dialogu v rámci RWE, innogy SE, E.ON SE, MIRA,
BCI a N4G.

Evropský sociální dialog je v rámci RWE aktuálně nastaven čtyřmi směry, a to EPR RWE AG od roku
2005, od roku 2013 PR RWE Generation SE, od prosince 2016 také pro PR innogy SE a od září 2019
také v PR E.ON SE.
Prodejem innogy v ČR do E.ON odešla podstatná část zaměstnanců do E.ON a tím také z působnosti
EPR RWE AG. O dalším pokračování EPR v RWE AG budeme jednat v příštích měsících.
innogy v ČR má být dle ústupků, které nabídl E.ON Evropské komisi, max. do jednoho roku prodána
mimo E.ON. To bude znamenat náš odchod z PR innogy SE i PR E.ON SE.

Evropská komise schválila v souladu s nařízením EU o fúzích akvizici innogy Grid Holdings, a.s.
(„IGH“) České republiky, která byla do února t.r. součástí innogy SE, Konsorciem vedeným
společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), do nějž patří British Columbia
Investment Management Corporation (BCI) a Allianz Capital Partners zastupující pojišťovací
společnosti skupiny Allianz . iGH je holdingová společnost pro GasNet, s.r.o., která provozuje
distribuční a plynovodní systém iGH v Česku a GridServices, s.r.o., která udržuje distribuční soustavu
a plynová zařízení pro GasNet. Převodem akcií iGH z RWE na MIRA zaměstnanci 30. 9. 2019 odešli
z působnosti EPR RWE AG.

Ve společnosti NET4GAS jsme přístup k nadnárodním informacím ztratili v březnu 2013 prodejem
z RWE do Alianz a Borealis a ve společnostech innogy Grid Holding pak prodejem z RWE do MIRA
v září t.r.
PR innogy SE vyzvala představenstvo innogy SE k jednání a vytvoření podmínek pro zachování
zapojení zaměstnanců z Velké Británie v PR SE po Brexitu již 30.01. 2019.
Obdobná výzva exituje také ze strany PR E.ON SE i EPR RWE AG.
Společně se zaměstnavateli tak směřujem k zachování hostovských mandátů pro kolegy z Velké
Británie i po příp. Brexitu.
PR innogy SE 30.01. 2019 vyzvala představenstvo innogy SE k jednání a vytvoření podmínek pro
zachování zapojení zaměstnanců z Velké Británie v PR SE po Brexitu. Obdobná výzva bude také ze
strany PR E.ON SE i EPR RWE AG.

Karel Klusák, místopředseda ECHO a předseda EPR ČEZ komentuje situaci ve společnosti ČEZ a
EPH, prodej bulharských aktiv a aktuální zájemce EuroHold, nová strategie ČEZ a posílení vlivu v ČR
s prodejem zahraničních aktiv v Rumunsku kromě tzv. Eska. Otázku nahrazení uhlí v ČR řeší tzv.
Uhelná komise.
V EPH, holding pana Křetínského se podařila vyjednat Dohoda o EPR. 11. 10. 2019 bude doplněn
poslední podpis a zveřejnění anglické verze. Problematická zůstává struktura a míra ovládání
společností EPH. Následuje jmenování zástupců zaměstnanců z jednotlivých zemí
Michal Votava, referent pro zahraniční záležitosti OS UNIOS doplňuje informaci k prodeji do MIRA.
Viz také informace ze dne 25. 6. 2019
Fúze: Komise schválila získání společné kontroly iGH společnostmi MIRA a BCI
Evropská komise schválila v souladu s nařízením EU o fúzích akvizici innogy Grid Holdings, a.s.
(„IGH“) České republiky společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited
(„MIRA“) Austrálie a British Columbia Investment Management Corporation („BCI“) Kanady. iGH je
holdingová společnost pro GasNet, s.r.o., která provozuje distribuční a plynovodní systém iGH v
Česku a GridServices, s.r.o., která udržuje distribuční soustavu a plynová zařízení pro GasNet. MIRA
se zaměřuje na správu infrastruktury a dalších skutečných aktiv, včetně nemovitostí, energetiky a
zemědělských aktiv. BCI investuje do pevných příjmů, hypoték, veřejného a soukromého kapitálu,
nemovitostí, infrastruktury a obnovitelných zdrojů. Komise dospěla k závěru, že navrhovaná transakce
by nevyvolávala žádné obavy z narušení hospodářské soutěže, protože transakce nevytváří žádné
horizontální ani vertikální překrývání mezi společnostmi. Transakce byla přezkoumána v rámci
zjednodušeného postupu přezkumu spojování. Více informací je k dispozici na internetových
stránkách Komise o hospodářské soutěži, ve veřejném rejstříku pod číslem věci M.9377. (Další
informace: Ricardo Cardoso - Tel .: +32 229 80100; Maria Tsoni - Tel .: +32 229 90526)
Projekt Herkules má rozdělit společnost EDF na Modrou (patřící státu) a Zelenou entitou (distribuce,
markenting a služby k privatizaci), některé oblasti alokaci nemají.
Od roku 2010 se v EDF drasticky snížily reálné mzdy.
V Maďarsku E.ON nabídl v rámci ústupků EK prodej divize elektřiny.
Více informací vč. informací z jednotlivých zemí bude následovat v oficiálním zápisu.

6.

Revize Směrnice o EPR – poslední vývoj a stav řešení

Zpráva z Pracovní komise na téma Průvodce EPR
Směrnice měla být přehodnocena v roce 2016. Došlo k posunutí na rok 2018, kdy EK neviděla pořebu
k otevření směrnice ale připouštěla nějaké drobné úpravy. Odbory podaly deset požadavků vč.
kapacity EPR k vyhledávání právní podpory či jak posuzovat rozhodnutí, která nebyla kozultována.
Návrh EK odmítla a přišla s několika protinávrhy jako např. vydání Průvodce k efektivnějšímu využití
současného znění, začít dialog se členskými státy k implementaci na národní úrovni. Tyto ale byly
nedostattečné. Následovalo setkání k tématu Průvodce 1. 4. 2019. Odbory přišly s jasnými požadavky
s tím, že Průvodce není bez závazků jasným řešením. EK konstatovala, že návrhy jsou příliš
nebezpečné. Na to odbory jednání opustily a dále v něm na této úrovni nepokračují. Po Evropských
volbách došlo k výměně EK, která přináší do tohoto jenání určité naděje.
EK se v následujících týdnech vrátí k myšlence diskuse s členskými státy, kdy by měly národně
nastavit právně závazná řešení pro implementaci evropského sociálního dialogu.
Rozpočet na řešení evropské směrnice byl vyčerpán.

7.

Založení EPR ve zdravotních a sociálních službách

Žádost o nový projekt financovaný EU: Budování dalších podnikových sítí a EZR v roce 2007
zdravotní a sociální služby (Colisee / Armonea a Norlandia)
Zpráva o probíhajících a nadcházejících jednáních o evropské radě zaměstnanců: Korian, ORPEA,
Ramsey-Générale de Santé, Attendo
Aktuálně se soustředíme na belgickou skupinu Almonea.
Brzy začneme vyjednávat i se švédskou Attendo. Ve Švédsku se diskuse vyvíjí dobře, ale problémy
jsou ve Finsku.
8.
Nefinanční vykazovací nástroje a due diligence:
Susanna Arus (tbc), Aliance pro podnikovou transparentnost (tbc)
Viz prezentace, která bude následovat.
9.
Přehled nedávného vývoje politiky a jednání o dohodách GFA na globální úrovni
Daria Cibrario, Public Service International
Viz prezentace, která bude následovat.
10. Různé
Aktualizace mezinárodní sítě TU ve Freseniusu
Aktualizace činností ETUC, pokud jde o účast pracovníků a nadnárodní spolupráci
Viz prezentace, která bude následovat.

11. Další úkoly

Termíny 2020 : bude upřesněno

V Bruselu dne 1. října 2019, Šárka Vojíková, v.r.
Oficiální zápis bude následovat.

