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Během posledních deseti let začaly energetické nadnárodní společnosti (NNS) stále více působit 
v zahraničí a to v několika evropských zemích. Výsledkem toho je stále větší přítomnost zaměstnanců 
různých národů v těchto evropských energetických společnostech, o čemž svědčí rostoucí počet 
aktivních Evropských rad zaměstnanců (ERZ) v tomto odvětví. Zároveň se v evropském energetickém 
sektoru do povědomí dostal koncept společenské odpovědnosti firem (CSR). 
 
Předmětem této studie je úloha (potenciální) evropských rad zaměstnanců v rozvoji a zavádění CSR. 
Jejím hlavním cílem je poskytnout určitý vhled do stávající role a ambicí rad zaměstnanců, pokud jde 
o společenskou odpovědnost podniků a poskytnout doporučení, jak mohou ERZ a odbory ovlivnit 
politiku CSR a celkově chod firmy. 
 
Studie zkoumá politiku CSR ve 24 největších nadnárodních energetických společnostech v Evropě a 
podrobněji rozebírá politiku a vztahy se zástupci zaměstnanců v 16 z těchto společností. Těchto 16 
hloubkově zkoumaných firem pokrývá všechny evropské rady zaměstnanců energetického sektoru a 
kombinuje různorodou pracovní sílu složenou z více než milionu zaměstnanců a 2008 různých příjmů 
převyšujících 480 miliard EUR. Podniky vykazují značné rozdíly, co se týče struktury, velikosti, 
obchodní činnosti, umístění sídla (i když všechny se nacházejí v Evropě) a počtu zaměstnanců. Mezi 
největší zkoumané firmy patří GDF Suez, E. ON a Veolia Environnement. Z těch nejmenších můžeme 
jmenovat například Delta, Dong a Statkraft. 
 
Výchozím bodem studie je konstatování, že společenská odpovědnost podniků je koncept, podle 
kterého společnost přebírá odpovědnost za celý svůj dodavatelský řetězec v otázkách sociálních, 
ekologických a ekonomických důsledků činnosti těchto společností, referuje o těchto důsledcích a 
konstruktivně zavazuje zúčastněné strany, včetně pracovníků na místní, národní a evropské úrovni. 
To znamená, že společnosti se musí snažit o co nejlepší možnou integraci sociálních, ekonomických 
a ekologických problémů. CSR má zásadní význam pro odvětví energetiky vzhledem k tomu, že se 
jedná o sektor s obrovským potenciálem pro účast na ekonomickém a sociálním rozvoji a současně 
potenciálem v otázkách ničivých dopadů na životní prostředí a společnost. V posledních letech 
energetické společnosti stále více slaďují své politiky CSR s mezinárodními normativními standardy 
pro udržitelný rozvoj a reporting, například UN Global Compact, pokyny OECD pro nadnárodní 
společnosti, Global Reporting Initiative (GRI) a Carbon Disclosure Project (CDP). Analýza politiky 
společenské odpovědnosti vybraných společností ukazuje, že více než 70% firem je členem UN 
Global Compact, a že přibližně 38% společností výslovně odkazuje ve svých veřejně dostupných 
dokumentech o politice CSR na pokyny OECD. Kromě toho, 80% společností využívá normu CDP pro 
realizaci zpráv o emisích CO2 a 67% dělá reporting podle pokynů GRI G3 o udržitelnosti zdrojů. 
Analýza rovněž ukázala, že 63% společností, které používají pokyny GRI, užívají rovněž specifické 
nástroje pro energetický sektor (EUSS). Přibližně 38% firem využívá všech čtyř z těchto iniciativ CSR, 
zatímco 13% nezahrnulo do své politiky žádnou z nich. Studie konstatuje, že i přesto, že společnosti 
usilují o přizpůsobení své politiky CSR těmto mezinárodním normám, což je pozitivním krokem, 
nezaručuje to v žádném případě, že společnost skutečně jedná odpovědně. Skutečným testem 
odpovědného chování je zavádění těchto norem do praxe a monitorování jejich provádění. 
 
Evropská rada zaměstnanců může být založena, pokud společnost splňuje určitá kritéria, týkající se 
počtu zaměstnanců a nadnárodnosti její činnosti a pokud o to zástupci zaměstnanců požádají. Ze 16 
společností, které zkoumala tato studie, jich má v současné době založenou evropskou radu 
zaměstnanců 12. Tři ze zbývajících společností nesplňují kritéria ERZ a nejsou tedy povinné ustanovit 
ERZ. Poslední společnost, Iberdrola, mající své sídlo ve Španělsku sice splňuje kritéria, ale (zatím) 
ERZ nevytvořila. Nejdéle fungující ERZ v tomto odvětví pochází z roku 1995 (společnost RWE se  
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sídlem v Německu), která již po dobu své 15-ti leté existence prošla několika vlnami projednáváními. 
Na druhou stranu, nejnovější ERZ byla založena teprve v loňském roce (Nizozemská společnost 
DELTA, jejíž ERZ byla založená v roce 2009). Evropské rady zaměstnanců, které jsou aktivní 
v energetickém sektoru, se rovněž značně liší, co se týče jejich struktury a velikosti. Například, ERZ 
GDF Suez se sídlem ve Francii má 65 členů zastupujících 20 zemí, zatímco ERZ rakouské firmy EVN 
sestává pouze ze 7 členů, ze 3 zemí. Přestože počet členů a zemí v dané ERZ obecně odpovídá 
celkové velikosti společnosti, existuje několik výjimek. 
 
Kromě toho, pravomoci různých evropských rad zaměstnanců, stanovené v jednotlivých dohodách o 
ERZ, také vykazují značné rozdíly. Co se týče hlavního tématu této studie, totiž společenské 
odpovědnosti firem (CSR), některé dohody ERZ se výslovně zmiňují o kompetenci ERZ v otázkách 
společenské odpovědnosti podniků a některé přímo odkazují na záležitosti CSR (například odkazují 
na problematiku CSR, ale nepoužívají při tom přímo výraz "CSR" sám o sobě) a některé na tuto 
problematiku neodkazují vůbec. 
 
Přestože ne všechny dohody ERZ obsahují jasný odkaz na záležitosti spojené se společenskou 
odpovědností podniků, členové ERZ energetického odvětví, dotazovaní v rámci této studie téměř 
jednohlasně naznačují, že je důležité, aby se ERZ zapojily do rozvoje a provádění politiky CSR. V 
zásadě tento cíl podpořila i Evropská komise a sociální partneři evropského odvětví elektřiny (včetně 
Eurelectric pro zaměstnavatele). Obě organizace vyjádřily důležitost a význam dialogu o otázkách 
společenské odpovědnosti podniků mezi zástupci zaměstnanců (např. ERZ) a vedením společnosti.  
 
Nicméně, mnoho zástupců Evropských rad zaměstnanců si myslí, že současná úloha ERZ rozvíjet a 
sledovat politiku společenské odpovědnosti podniků není uspokojivá. Respondenti uvádějí nedostatek 
pravomocí ERZ diskutovat o těchto otázkách a hovoří i o skutečnosti, že CSR prostě (stále) není na 
pořadu dne jednání ERZ. Ostatní respondenti vyjádřili svá přání diskutovat ve výročních zprávách o 
CSR / udržitelnosti důkladněji. I když přání existuje, mnoho zástupců v ERZ přiznává, že aby se mohli 
smysluplně a konstruktivně angažovat v otázkách společenské odpovědnosti podniků, potřebovali by 
další zdroje a odborné expertizy s cílem překonat obtíže při monitorování pokroku společnosti a 
zabránit tomu, aby evropské rady zaměstnanců vystupovaly pouze jako "ekologický hráč se zelenými 
argumenty". 
 
Až na několik výjimek, zástupci ERZ považují úsilí vynaložené energetickými společnostmi v řešení 
otázek, jako jsou zaměstnanecké nejistoty, globalizace a změny klimatu, za nedostatečné. Někteří 
respondenti vyjádřili své obavy ohledně společností, které používají CSR jako public relation a těch, 
jejichž zájem se soustřeďuje především na akcionáře. Zatímco několik zástupců ERZ má pocit, že 
snaha odborů pomáhat členům evropských rad zaměstnanců při řešení témat CSR by se dala zvýšit, 
výše uvedení sociální partneři v odvětví elektřiny se připojují k prohlášení o společenské 
odpovědnosti firem, že toto úsilí je velmi vítáno a ceněno. 
 
Doporučení 
 
Na základě výsledků výzkumu a provedené analýzy, studie nabízí řadu doporučení pro evropské rady 
zaměstnanců. Patří mezi ně: 
 
 

 Zajistit, aby otázky společenské odpovědnosti firem byly (pokud možno jednoznačně) zahrnuty 
do jednání o dohodách s ERZ; 

 Požadovat na vedení společnosti, aby se evropské rady zaměstnanců mohly přímo podílet na 
vývoji, provádění a sledování politiky CSR; 
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 V případě návrhů na restrukturalizaci, fúzi či akvizici vyžadovat posouzení důsledků a 
vyhodnocení sociálního a ekologického dopadu na rozvojové země; 

 Využít odbory a nevládní organizace, které mají specifické znalosti a zkušenosti v otázkách 
společenské odpovědnosti podniků k zajištění lepší připravenosti na jednávání o CSR a 
k zabránění zneužívání zelených argumentů  

 Jmenovat, pokud možno, jednoho zaměstnance jako zástupce do představenstva společnosti a 
požádat tuto osobu, aby se zabývala řešením otázek CSR; 

 Zvážit použití pokynů OECD pro podávání stížností k přímému závazku vedení podniku 
v případě porušení standardů a norem společenské odpovědnosti, včetně porušení 
souvisejících se zaměstnáním; 

 Podporovat transparentní podávání zpráv tak, že se bude vyžadovat od společnosti použití 
pokynů GRI G3 a the Electricity Utility Sector Supplement. 

 
Kromě těchto návrhů zástupcům evropských rad zaměstnanců, studie rovněž k závěru doporučuje, 
aby evropské a světové odbory vytvořily jakýsi soubor nástrojů nebo středisko expertiz týkající se 
společenské odpovědnosti podniků, na které by se ERZ mohly obrátit v momentech projednávání 
otázek společenské odpovědnosti podniků s vedením. Aby bylo možné vytvořit takový toolkit nebo 
odborné středisko, bylo by užitečné zformovat a přimět ke spolupráci strategické koalice odborů, 
nevládní organizace, akademické obce a další střediska, které by poskytovali odborné znalosti 
v sociální oblasti a v oblasti životního prostředí, lidských práv a vývoje. 
 
 


