
  
Zasedání  EWC NETWORK(síť evropských podnikových rad)   
z jednání 21. března 2018                                                                 FINAL 

1. Zahájení a uvítání 
Představení zástupců EPR z ČR (zástupci SOS ENERGIE – Šárka Vojíková, ECHO – Martin Picmaus 
a Karel Klusák, EPSU CEEWB - Josef Krejbych), dále pak zástupci z Belgie, Dánska, Estonska, 
Finska, Francie, Italie, Maďarska, Norska  a Švédska a zástupců ETUC  a EPSU  

2. Zápis z posledního setkání (6. 10. 2017)  
Zápis viz příloha – schváleno beze změn  

 

3.    Aktuální informace o vývoji v oblasti evropských rad zaměstnanců:  
 
Šárka Vojíková, předsedkyně odborového svazu zaměstnanců v energetice SOS ENERGIE 
(RWE, innogy a NET4GAS) a členka Výboru EPR RWE AG a PR  innogy SE informovala o 
aktualitách evropského sociálního dialogu v rámci RWE a innogy. 
 
Evropský sociální dialog je v rámci RWE aktuálně nastaven třemi směry, EPR RWE AG od roku 2005, 
od roku 2013 PR RWE Generation SE a od prosince 2016, také pro PR innogy SE. 
 

Téma číslo jedna dnešních dnů je pro RWE a innogy SE aktuálně  
prodej podílů RWE v innogy společnosti E.ON a další změny. 
 
Všichni z innogy SE jsme byli překvapení ad-hoc tiskovou zprávou RWE ze dne 11. března t.r. a 
dalších o prodeji innogy SE společnosti E.ON SE . 
 
Viz také publikované ad-hoc zprávy a vystoupení Johannese Teyssena, CEO E-ON na Youtube: 
180311 https://www.rwe.com/web/cms/en/110504/rwe/investor-relations/news/news-ad-hoc-statements/?pmid=4015818 
180312 https://www.rwe.com/web/cms/en/110504/rwe/investor-relations/news/news-ad-hoc-statements/?pmid=4015822 
180314 https://www.youtube.com/watch?v=eYa6ae4bo6M   
 
Půjde o složitou výměnu podílu, a také o rozdělení innogy SE mezi RWE a E.ON. Zjednodušeně,  
RWE má mít větrné a solární elektrárny, zásobníky a podíl v Kelagu a E.ON distribuci a retail. 
 
Konkrétně má dojít k následující výměně : 

 RWE má prodat  E.ONu 76,8 procent akcií innogy SE 

 Na oplátku RWE obdrží 16,67 procenta akcií společnosti E.ON.   
+ obnovitelné zdroje energie innogy a E.ONu   
+ uskladňování plynu  
+ podíl rakouského Kelagu  
+ menšinové podíly na E.ON v obou jaderných elektrárnách Emsland a Gundremmingen,  

 RWE má  E.ONu ještě zaplatit asi 1,5 miliardy eur  
 
 
Společnost E.ON chce dále na základě veřejné nabídky dobrovolně převzít další akcie innogy SE, a to 
za 40 eur za akcii. Cena je kalkulována vč. dividend připsaných na tento a příští rok.  

https://www.rwe.com/web/cms/en/110504/rwe/investor-relations/news/news-ad-hoc-statements/?pmid=4015818
https://www.rwe.com/web/cms/en/110504/rwe/investor-relations/news/news-ad-hoc-statements/?pmid=4015822
https://www.youtube.com/watch?v=eYa6ae4bo6M


Jak tato nabídku dopadne a jaký bude končený vliv E.ONu na innogy SE v tuto chvíli nevíme. 
 
V tuto chvíli nemáme k dispozici ani potřebné detaily k vlastní realizaci a dopadům do struktury 
innogy SE v jednotlivých zemích. 
 
Jsme v úzkém kontaktu se všemi příslušnými zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelem 
 
Mimořádné zasedání PR innogy SE 25. 4. 2018 
 
Proces bude probíhat do konce roku 2019 
 
Zvýšenou pohotovost zástupců zaměstnanců způsobila zpráva o propouštění. 
 
Podle společnosti E.ON je třeba zrušit až 5 000 současných 41 000 pracovních míst. Představenstvo 
společnosti innogy SE vyzvalo budoucí vlastníky, aby co nejrychleji odstranili nejistotu, kterou zažívají 
zaměstnanci. Svaz Verdi chce oznamované odmítnutí propouštění v kolektivní smlouvě. 
 
Následovaly komentáře dalších zainteresovaných zástupců zaměstnanců… 
 
Martin Picmaus, člen PR E.ON SE, potvrdil nedostatek informací k budoucímu vývoji s tím, že 
očekává více informací od vedení E.ON SE počátkem příštího týdne, kdy 26. - 27. 3. 2018 zasedá PR 
E.ON SE 
 
Ernö Pinczés, předseda odborového svazu energetiky ve východním Maďarsku v E.ONu 
komentoval situaci v Maďarsku, kde e.on aktuálně vlastní 3 elektro DSO a 2 plynárenské DSO. 
innogy SE má v Maďarsku aktuálně 2 plynárenská DSO, Elmü a Emäz 
Celková hodnota maďarské energetiky v rukou E.ON se má  po ukončení transakce přiblížit hodnotě 
500 000 mld. Euro  
V Maďarsku v nedávné době také prodali do Čech, resp.  EPH, společnost Mátra. 
Stát aktuálně vlastní velmi malou část na jihovýchodě země. 
 
Matthey Lay, Unison vidí situaci ve Velké Británii ještě komplikovaněji díky  
pánovaného transakci Npower a SSE 
 
Závěr diskuse: 
 
EPSU pošle vedení RWE a E.ON dopis zaměřený zejm. na otázku zaměstnanosti. 
EPSU je připravena k podpoře zaměstnanců RWE, innogy a E.ON v Německu, Čechách, 
Maďarsku a dalších zemích. 
 
Následovala další zpravodajství z jednotlivých zemí a společností, mj. z Čech: 
 
Karel Klusák, předseda EPR ČEZ dále informoval o diskutovaném prodeji ČEZ v Bulharsku. 
 
 22. 2. 2018 DR ČEZ schválila prodej elektráren v Bulharsku společnosti Inercom. Byla podepsaná 
smlouva, closing 9 měsíců, listopadu t.r. Došlo k následnému úniku informací z tohoto zasedání DR. 
16. -17. 5. 2018 je plánováno zasedání EPR ČEZ. 
ČEZ vede arbitráž vůči Bulharsku pro zmařenou investici. 
Přes dřívější opakovanou kritiku ČEZu si nyní zástupci zaměstnanců odchod ČEZU nepřejí 
Do EPR budou nově vysláni zástupci z Německa. 
 
Dále komentoval situaci v nastavení evropského sociálního dialogu v EPH. 
Vedení EPH dělá mrtvého brouka. Dohody o postupu z konce minulého roku nejsou naplňovány. 
Ve věci pomůže EDF a EPSU. 
 
Více informací bude následovat v oficiálním zápisu. 



4. Brexit a EPR 

Pozice ETUFś k Brexitu a vliv Brexitu na členství v EPR 
EPSU jednoznačně podporuje zachování zapojení zástupců zaměstnanců z Velké Británie do 
evropského sociálního dialogu i po Brexitu. 

5. Revize EU směrnice o EPR 

Poslední vývoj uvažované revize 
Aktuální záměr EK je směrnici nerevidovat, ale soustředit se na lepší provádění té stávající. 
Zároveň EK nabízí finanční podporu příp. projektům a sází příklady dobrých principů a dobré 
praxe. K dalšímu vývoji jsme za těchto podmínek skeptičtí. Očekáváme možnou změnu 
s výměnou EP a EK. 

6. Nadnárodní dohody 

Projekt ETUC – Budouvání zkušeností – přístup win-win v mezinárodních vztazích 
Viz prezentace Wolfganga Kowalského 

Otázky domokracie a zapojení zaměstnanců nejsou aktuálně na vrcholu zájmu EU. 
Cílem projektu je proces implementace restartovat a mj. tak i posílit viditelnost pozice ETUC a 
nástrojem jak téma vrátit na vrchol je připravovaná kampaň adresovaná EU strukturám.  

 Draft ETUFs position on EWC directive 
 ETUC proposal for key demands to strengthen the EWC Directive 

7. Due diligence (komplexní prověření ) nadnárodních společností 

 Nová právní úprava ve Francii 
 Viz přezentace Muriel Marcilloux, FNME-CGT 

Nové právní úprava vzešla z dvacetileté přípravy a je zaměřená na celý hodnotový řetězec 
nadnárodních společností. Ohrožena je mj. i pozice sociálního dialogu. 

8. EPSU kongres 2019  

Příprava a zahájení diskuse 
Kulatý stůl 

Návrh Akčního programu obsahujícího základní priority : 

 Budoucnost služeb 

 Budoucnost práce ve službách 

 Budoucnost zástupců zaměstnanců ve službách 
V následujících týdnech budou zaslány překlady návrhu. 

9. Různé 
 

Budování sítě EPR ne zdravotnictví (ORPEA a KORIAN)  
 
Návrh Evropské komise na ochranu Wisteblowers  
(tzn. jedinec, který informuje veřejnost a kompetentní autority nebo tisk o riziku korupce, daňových 
úniků, nedostatcích v BOZP a OŽP ve společnosti, která je předmětem evropského veřejného zájmu) 

 
Termíny 2018 EWC NETWORK budou upřesněny. 
 
 

V Bruselu dne 21. března 2018, Šárka Vojíková, v.r. 

http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Joint%20ETUF%20position%20on%20EWC%20Dir_31012017%20final.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/ETUC%20-%20wpandcpctee_proposal_for_key_demands-en.pdf

