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SOS ENERGIE nadále působí v sektoru plynárenství, teplárenství a elektroenergetiky a zastupuje 
zájmy zaměstnanců, a to zejména u jednotlivých zaměstnavatelů GasNet, a.r.o. 
https://www.gasnet.cz/cs/o-spolecnosti/,  GasNet Služby, s.r.o. https://www.gasnet.cz/cs/ds-sluzby/ , 
ve skupině innogy v ČR https://www.innogy.cz/o-innogy/ , ve společnosti NET4GAS, s.r.o. 
http://www.net4gas.cz/  a u zaměstnavatelů skupiny RWE AG https://www.group.rwe/en. 
 
 
Kolektivní vyjednávání  
V závěru minulého roku jsme podepsali mzdové podmínky pro skupinu společností RWE s plošným 
nárůstem ve výši 4%. Dohodli jsme na nárůstu mezd v průměru 3,66%, a to v úhrnu nad rámec platné 
kolektivní smlouvy také pro zaměstnance společnosti N4G. Pro zaměstnance skupiny innogy v těchto 
dnech finalizujeme znění nové Kolektivní smlouvy na období 2022 – 2025 se zvýšením základních 
mezd v letošním roce o 4,5% v průměru a z toho o 1 000 Kč měsíčně plošně. Ve skupině 
zaměstnavatelů GASNET jsme se dohodli na růstu mezd v průměru o 5% a pravidlech pro jeho 
distribuce mimo Kolektivní smlouvu. Kolektivní vyjednávání bylo do doby uklidnění geopolitické situace 
a vyjasnění situace na energetickém trhu ve skupině GASNET přerušeno. Ve všech společnostech byl 
zvýšen příspěvek na stravování k horní hranici daňové neutrality 
 
Evropská Podniková Rada RWE AG  
Evropský sociální dialog v RWE zcela selhal. 
Evropská podniková rada RWE neplnila účel, ke kterému byla založena, resp. nesdílela nadnárodní 
informace, které v rámci jednání EPR RWE AG se zástupci řídící společnosti získala. 
Směrnice o evropský podnikových radách, právo na nadnárodní informace a ujednání s Dohody o EPR 
RWE AG byly porušovány po celou dobu od návratu společností v ČR do RWE AG. 
Evropská podniková rada nebyla dle dostupných informací dosud zapojena dokonce ani do konzultací 
aktuálního prodeje RWE GAS STORAGE CZ. 
 
 
Evropská rada zaměstnanců MVM Group 
Počátkem roku byla podepsána Dohoda o Evropské radě zaměstnanců MVM. Řídící společnost MVM 
nyní čeká nominace zástupců zaměstnanců ze skupiny innogy v České republice. 
 
 

COVID a volební obvod   
Aktuální situace v České republice se vyvíjí pozitivně, počty pozitivních, hospitalizovaných i úmrtí 
dlouhodobě klesají a ruší se plošná preventivní opatření. Některé společnosti, které jsou součásti 
kritické infrastruktury pokračují v testování zaměstnanců a požadují dál nošení respirátorů. 
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