
 
 

Tiskové komuniké 
odborových organizací - signatáru dohody o zrízení Evropské podnikové rady 

skupiny GDF SUEZ dne 6. kvetna v Paríži 
 
Po fúzi GDF a Suez se Evropské podnikové rady (EPR) obou spolecností rozhodly 
pristoupit k novému projednání a zaclenení svých dohod EPR do dohody nové. 
Zástupci odborových organizací zemí, ve kterých GDF SUEZ pusobí, zahájili za 
pomoci jednoho zástupce z jednotlivých evropských odborových konfederací  EPSU 
a EMCEF okamžite jednání s vedením skupiny. Jejich výsledkem je dohoda, která 
muže být modelem pro ostatní EPR. Príkladné jsou zejména její definice pojmu 
nadnárodnost spadající do pravomoci EPR a  zpusob, jakým má být EPR 
konzultována. 
 
Nová dohoda EPR GDF SUEZ považuje za nadnárodní také námety týkající se  
jedné dceriny spolecnosti se sídlem mimo Francii, které vyplývají z rozhodnutí 
dominantního podniku nebo jsou prímým dusledkem jedné z orientací prijaté 
skupinou. 
 
Krome toho, spolecnosti, ve kterých GDF SUEZ vlastní od 10 do 50 % kapitálu a ve 
skupine zastávají zvláštní postavení, mohou být v EPR zastoupeny jedním 
pozorovatelem anebo dalšími, dodatecnými cleny. Z tohoto ustanovení vyplývá 
zastoupení španelské spolecnosti Agbar, která bude mít v EPR dva své cleny. 
 
Konzultací EPR se rozumí nastolení dialogu a výmena názoru mezi zástupci 
zamestnancu a vedením, a to v takovém okamžiku, takovým zpusobem a v takovém 
rozsahu, které zástupcum zamestnancu umožní vyjádrit na základe poskytnutých 
informací své stanovisko, které muže nabýt užitecného efektu. Diskuze o nových 
orientacích musí zástupcum zamestnancu umožnit vyjádrit své stanovisko a získat 
odpovedi ze strany vedení. 
 
V nové Evropské rade GDF SUEZ bude zasedat 65 clenu a dva prizvaní zástupci z 
evropských odborových konfederací. EPR se bude scházet dvakrát do roka. Každý 
mesíc bude zasedat její 14-ti clenný úzký výbor. Bude vytvoreno šest stálých 
pracovních skupin, tri pro sociální otázky a tri pro jednotlivá odvetví. Pracovní 
skupiny se budou scházet dvakrát do roka. Stejne jako EPR mohou na svá zasedání 
prizvat vybrané znalce.  
 
Krome toho, EPR muže rozhodnout o zadání odborného posudku ze svého vlastního 
podnetu, na který má vyclenený rozpocet ve výši 80.000 eur/rocne. 
 
Clenové EPR mají právo na  5-ti denní školení rocne. Školení mohou zajistit 
odborové konfederace a jejich clenské svazy. Skupina navíc zajistí jazykové kurzy. 
Zkušenosti a znalosti získané behem výkonu mandátu clenu EPR mohou být 
zhodnoceny ve vývoji jejich profesní dráhy. 
 
Nová dohoda EPR obsahuje ustanovení o kontinuite budoucích vyjednávání 
v návaznosti na vývoj okruhu pusobení skupiny. EPR skupiny GDF SUEZ bude 
pokracovat ve své cinnosti až do podepsání dohody nové.  
 
Po prijetí nové evropské smernice o EPR je tato dohoda novou, ofensivní dynamikou 
pro projednání nových práv a prostredku clenu EPR v rámci sociálního dialogu 
v jednotlivých podnicích. 
 



Po podepsání této dohody 6. kvetna se pristoupí ke zvolení a jmenování clenu EPR, 
jejího tajemníka a clenu úzkého výboru. Vypracuje se jednací rád a noví clenové 
EPR se sejdou, aby zahájili úspešné naplnovaní této dohody.  
 
Znení nové dohody EPR bylo podepsáno dne 6. kvetna v Paríži. 


