
  

Zasedání  EWC NETWORK(síť evropských podnikových rad)  z jednání 
10. února 2016                                           INFO FINAL 

1. Zahájení a uvítání 
Představení zástupců ČR, Finska, Německo, Rakouska, Francie, Estonsko, Maďarsko, Norska, 
Španělska, Švédska, Litva, Syndex a EPSU – viz prezenční listina 
 
JWG úvodem představil nástupce Jerryho Vandenberga  
Pana Guillaume DURIVAUXe, který v EPSU od 1. ledna 2016 zodpovídá za koordinaci Služeb, 
Evropských podnikových rad, Energetiky (vč. plynárenství), Vody a Odpadového hospodářství.  

Guillaume DURIVAUX 

Policy Staff - Utilities, European Works Councils, Energy, Water, Waste 

+32 2 250 10 41 (Tel)     +32 2 250 10 99 (Fax)   gdurivaux@epsu.org  

2. Zprávy z posledního setkání ( 6. 10. 2015)  
Viz http://www.epsu.org/a/11084 - schváleno  

    

3. Aktuální informace o vývoji v oblasti evropských rad zaměstnanců:  
 
Evropská Podniková Rada RWE AG vstupuje do období zásadní restrukturalizace koncernu 

zacílené na vybudování inovativního a decentralizovaného energetického podniku budoucnosti.  

Sloučí aktivity v oblasti obnovitelných energií, sítí a obchodu do mezinárodní dceřiné společnosti a 
pravděpodobně na konci příštího roku ji uvedeme na burzu.  
 
Na půdě evropské podnikové rady usilujeme o kvalitativní nárůst RWE dohody Minimální 
standardy při restrukturalizacích.  
 
Viz také stránky EPSU http://www.epsu.org/a/2904 

EPR německé energetické společnosti RWE se dohodla na restrukturalizaci 

EPR souhlasila s minimálními řídícími normami, které platí v případě restrukturalizace. Dohoda musí 
být viděna ve světle společenské odpovědnosti firmy. Dohoda definuje, co je restrukturalizace. Ta 
zahrnuje outsourcing důležitých částí společnosti (například v případě sítí (oddělení). Hlavním bodem 
je, že společnost musí informovat a diskutovat s radami zaměstnanců a odbory před přijetím 
rozhodnutí. Je třeba zabránit propouštění. Rozvoj sociálních plánů předčasných odchodů do 
důchodu, práce na částečný úvazek pro starší pracovníky, dobrovolné odstupné, práce na částečný 
úvazek, outplacement, kvalifikační / odborné přípravy a mobilita by měly být brány v úvahu. V 
případě zájmu o kopii smlouvy, se obraťte EPSU @ epsu.org (k dispozici je v jazycích německém,  
slovenském, českém, maďarském a polském). 

 
 

http://www.epsu.org/a/7100
http://www.epsu.org/r/16
http://www.epsu.org/r/69
http://www.epsu.org/r/34
http://www.epsu.org/r/38
http://www.epsu.org/r/37
http://www.epsu.org/r/7
http://www.epsu.org/a/11084
http://www.epsu.org/a/2904
http://www.epsu.org/a/2904


 
Sledujeme diskuse kolem evropské směrnice o evropských podnikových radách. 
První zasedání EPR RWE AG je plánováno na 16.- 17. března 2016. 
Na zasedání navazuje jednodenní školení členů EPR RWE AG 18. března 2016 

 
Obdobná řešení vyčlenění obnovitelných zdrojů, inovací a dalších jsou i v dalších společnostech jako 
např. e-on, enel, čez,…. 

4. EDF odborová koordinační skupina o koncesí hydro-elektráren a role EPR 

Laurent Heredia, FNME-CGT 

http://www.epsu.org/a/11950 
 
EDF-GDF od roku 1946 – 2008 GdF – 2015 ENGIE … 
Mj. sociální dopady vznikajících koncesí (výsad či oprávnění k provozu nějaké činnosti na určitém 
území, nejčastěji na území nějakého státu), 
 
Viz prezentace v Angličtině - (bude k dispozici na internetu) http://www.epsu.org/a/2904 

5. Jednání s restrukturalizací podniků - případ GdfSuez - Engie 

Prezentace konečného návrhu dohody o společenské odpovědnosti Engie 

Sylvain Lefebvre, zástupce generálního tajemníka, Industriall 
Zejm.: školení (každý zaměstnanec má takový nárok za 2-3 roky) – rekvalifikace reagující na změny 
zacílená na zaměstnatelnost,   
mobilita a další garance sociálních podmínek … 
Důležité je především reálné uvedení jakýchkoliv dohod a opatření v život ! 
 

6. Aktuální informace o provedení směrnice o EPR zaměstnanců a právních případech 

Romuald Jagodzinski, ETUI vědecký pracovník.  
 
Viz prezentace v Angličtině - (bude k dispozici na internetu) http://www.epsu.org/a/2904 

7. Up-data: Projekt UNICE, "Evropské rady zaměstnanců - úspěchy, nedostatky a potřeby 

pro lepší fungování z pohledu pracovníků a odborových svazů" 

Průzkum mezi EPR koordinátory s výhledem na revizi směrnice o ERZ 2016: Předběžné výsledky 
 
Viz prezentace v Angličtině - (bude k dispozici na internetu) http://www.epsu.org/a/2904 

8. Diskuse o roli koordinátorů EPSU evropské rady zaměstnanců 

EPSU usnesení o úloze odborových koordinátorů ve stávajících EPR a národních organizací, 

2001, k dispozici na  http://www.epsu.org/a/125 
  

9. Různé 
 

Termíny 2016 : 
4. 10. 2016  EWC NET, BRUSSEL 

 
V Bruselu dne 160210, Šárka Vojíková, v.r. 

http://www.epsu.org/a/11950
http://www.epsu.org/a/2904
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