
   
 
Zasedání  EWC NETWORK(síť evropských podnikových rad)   
z jednání 9. listopadu 2020, Skype                                                           INFO FINAL 
 
Černě program 
Informace z minulého jednání 
Červeně informace z jednání 
Modře doplňující informace 
 
Agenda Sítě koordinátorů EPR byla rozšířena o téma firemních politik. 
Síť koordinátorů EPR nadále nemá kompetenci rozhodování, ta přísluší Stálému výboru služeb.  
Je proto organizována účast Stálého výboru služeb přímo na zasedání Sítě koordinátorů 
Preference dvou zasedání v roce vždy před zasedání Stálého výboru služeb. 

1. Zahájení a uvítání 
   Představení účastníků. 

Představení zástupců EPR z ČR (zástupci SOS ENERGIE – Šárka Vojíková, Echo  - Karel Klusák a 
dále pak zástupci z Francie, Itálie, Švédska, Norska, Finska, Velké Británie, Ruska, Maďarska a 
EPSU prostřednictvím chatu 

2. Zápis z posledního setkání (25. února 2020)  
 

 
Zápis schválen  
 

3. COVID-19: Předvídání a řízení dopadů v nadnárodních společnostech 
 
Aktualizace doporučení Evropské odborové federace pro koordinátory EPR a PR SE – říjen 2020: 
 

UPDATE Oct 2020 - 

ETUFs recommendations to EWC SE during Covid-19 CZ.pdf
 

 

COVID-19: Předvídání a řízení dopadů v nadnárodních společnostech 
Aktuální informace z Evropských podnikových rad 

 Jaké byly/jsou/budou dopady COVID-19 pandemie ve vaší společnosti? 

 Jak byla a je EPR informována a konzultována? 

 Máte nějaké dobré či špatné zkušenosti ke sdílení? 
 

           
 
Dopady pandemie jsou obdobné jako v ostatních sektorech. V zákaznických službách došlo 
k omezení kontaktu se zákazníky. 
Byly omezeny pracovní cesty a účast na hromadných akcích. 



Jsou zvýšená hygienická opatření a poskytovány ochranné pomůcky. 
Práce byla přesunuta do režimu Home Office všude, kde to bylo možné. Informace a konzultace jsou 
ve všech společnostech realizovány na národní úrovni. 
Informace o různých opatřeních jsou odborové organizaci často poskytovány až po jejich realizaci. 
Nejedná se ale o žádná sporná opatření. 
Současná pandemie podpořila rozvoj digitalizace 

 
 
 
 
 
Evropský sociální dialog je v rámci RWE aktuálně nastaven dvěma směry, a to EPR RWE AG od roku 
2005 a od roku 2013 PR RWE Generation SE. 
Z důvodu snížení počtu zaměstnanců v koncernu RWE pod prahovou hodnotu 500 zaměstnanců 
nejsme aktuálně do evropského dialogu zapojeni. 
Požadujeme změnu podmínek Dohody o zapojení zaměstnanců a uplatnění práva na nadnárodní 
informace. 
 
 
 

 
 
innogy 30. 10. 2020 převzala maďarská státní společnost MVM Group. Naši zástupci odešli z PR 
E.ON SE. S maďarskými kolegy jednáme o zapojení do skupinové Podnikové rady MVM Group. 
 
Doporučení využití dnešní platformy pro organizování videokonferencí 
https://interprefy.interpret.world/login=S-EPSU-EWC0911s 

 

4. Více demokracie v práci pro inkluzivní oživení a spravedlivý přechod pro všechny:   

směrem posílené postupy I&C pro pracovníky 
Společná strategie EOK / ETUF: klíčové cíle a pracovní plán  
Prezentace a zasedání Q&A s Lorenzem Repettim, politickým poradcem ETUC (bude potvrzeno) 
Ćeská verze bude k dispozici v prosinci t.r. 

5. Soudní spory EWC - informace o nejnovějším právním vývoji  
Zaměření na I&C v případě restrukturalizace a SNB  

Prezentace a Q&A relace s Romualdem Jagodzinskim, hlavním výzkumným pracovníkem ETUI (bude potvrzeno)  

6. Různé 
- Zavedení ERZ ve zdravotnictví a sociálních službách  
o Zahájení nového projektu financovaného EU: Budování dalších firemních sítí a 
ERZ ve zdravotnictví a sociálních službách (Colisée / Armonea a Norlandia); 
o Zpráva o probíhajících a nadcházejících jednáních o EWC: ORPEA, Ramsey- 
Générale de Santé, Attendo. 
 
 
Celoevropská konference - odložena na červen 2021 
 
 

V Nových Jirnech dne 9. listopadu 2020, Šárka Vojíková, v.r. 
Oficiální zápis bude následovat. 

http://mvm.hu/?lang=en
https://interprefy.interpret.world/login=S-EPSU-EWC0911s
https://translate.google.com/translate?hl=cs&prev=_t&sl=en&tl=cs&u=https://www.epsu.org/event/building-company-networks-social-care-norlandia-and-colis-e-online-launch-meeting

