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EVROPSKÁ DOHODA SKUPINY   

O ANTICIPATIVNÍM ŘÍZENÍ  

ZAM ĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ 

 

 
 

Preambule 

 

Tato evropská rámcová dohoda stanoví zásady, které umožní zavedení anticipativního řízení 
zaměstnanosti a kompetencí v evropských společnostech skupiny GDF SUEZ. 

Dohoda nenahrazuje předpisy, dohody a zavedené postupy platné v jednotlivých 
společnostech skupiny GDF SUEZ, které by mohly být výhodnější než tento text. Vždy 
budou uplatněna ta ustanovení, která jsou pro zaměstnance nejvýhodnější. 

Anticipativní řízení představuje strategický plán, který odpovídá vývoji společnosti. Cílem 
tohoto způsobu řízení lidských zdrojů je vytvořit, uplatňovat a kontrolovat politiky a postupy, 
které umožní předvídat a následně zmenšovat rozdíly mezi potřebami společnosti a jejími 
kvantitativními (počet zaměstnanců) a kvalitativními (pracovní kompetence) zdroji. 
Anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí má kolektivní i individuální rozměr. 

- Na kolektivní úrovni je jeho cílem, aby se lidské zdroje staly plnohodnotnou strategickou 
proměnnou a aby se docílilo řízení předvídatelného střednědobého vývoje zaměstnanosti z 
kvantitativního i kvalitativního hlediska a tímto způsobem byl vytvořen prostor pro kolektivní 
dialog se zástupci zaměstnanců. 

- Na úrovni jednotlivců je jeho cílem umožnit, aby každý zaměstnanec mohl aktivně 
ovlivňovat a zabezpečovat svůj profesní růst a aby mohl vytvářet a realizovat kariérní plán.  

Proto anticipativní řízení využívá vypracovaného stavu o situaci a plánovaných akcí, které 
umožní předvídat vývoj v následujících profesích, v souladu s „Přehledem profesí GDF 
SUEZ“ a klasifikací povolání jednotlivých zemí: 

� profese podléhající výrazným kvantitativním změnám, 

� strategické profese: profese, u nichž musí společnost zaručit trvalý rozvoj know-
how, schopností a dovedností ve vztahu ke klientům a dodavatelům, 

� žádané profese: profese, po nichž je na trhu vysoká poptávka anebo získání 
kvalifikace vyžaduje dlouhou přípravu, 

� profese podléhající výrazným změnám v oblasti kompetencí: profese, v nichž se 
rychle mění rozsah potřebných kompetencí a které vyžadují rozsáhlé adaptační 
plány, 

� profese ohrožené strukturálními, konjunkturálními nebo technologickými změnami. 
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Vzhledem k vývoji na trzích, technologickému vývoji, vývoji produktů a organizačním 
změnám, kterým se musí jednotlivé společnosti Skupiny trvale přizpůsobovat, a v rámci 
rozvoje politiky sociální odpovědnosti podniků, si skupina GDF SUEZ a sociální partneři 
přejí: 

- nadále uplatňovat aktivní politiku v oblasti zaměstnanosti, a to na základě předvídatelného 
vývoje činnosti, 

- předvídat hlavní trendy, které mají dopad na vývoj potřeb jednotlivých společností 
Skupiny, 

- určovat nástroje, které umožní průběžné přizpůsobování potřeb společnosti a dostupných 
lidských zdrojů, zejména prostřednictvím školení a náboru, 

- provádět preventivní opatření v oblasti řízení vývoje věkového složení zaměstnanců, 

- zachovat zaměstnatelnost pracovníků. 

 

Z uvedených důvodů GDF SUEZ vyjadřuje své odhodlání:  

- vytvořit model řízení v oblasti jednotlivých profesí a v oblasti zaměstnanosti, který se 
bude opírat o nejlepší ověřené postupy ve Skupině, a vypracovat metodologii pro 
společnou činnost, 

- přizpůsobovat tyto zásady na základě předvídatelného vývoje jednotlivých profesí, co se 
týče jejich strategických a časových perspektiv, 

- spolupracovat s reprezentativními odborovými organizacemi a zástupci zaměstnanců, 

- využívat všech kompetencí svých podniků, které působí v jednotlivých zemích s cílem 
jejich společného rozvoje a prosazování solidarity mezi jednotlivými právními subjekty. 
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KAPITOLA 1 – OBECNÉ ZÁSADY 

 

Článek 1.1: Působnost 

Tato dohoda se vztahuje na skupinu GDF SUEZ SA a na dceřiné společnosti, které jsou 
součástí konsolidačního celku skupiny GDF SUEZ v Evropě nebo ve kterých GDF SUEZ 
vlastní více než 50 % kapitálu za předpokladu, že je splněno kritérium dominantního vlivu.  

 

Článek 1.2:  Postupy uplatňování dohody 

Ustanovení této dohody jsou přímo použitelná ve všech společnostech spadajících do 
působnosti článku 1.1, jejichž povinností bude začít uplatňovat níže uvedené zásady a postupy 
ve lhůtě maximálně jednoho roku ode dne podepsání této dohody. 

Během tohoto ročního období musí být realizovány následující etapy: 

- v průběhu prvního půl roku: 

o zřízení evropského výboru pro anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí 
v každé zemí, poté mohou být popř. ustaveny územní výbory, 

o zorganizování prvního zasedání každého výboru, na kterém bude předložen obsah 
dohody, dojde k výměně vzájemných informací a bude představen vypracovaný stav o 
situaci. 

- později, v průběhu 12 měsíců po podepsání dohody: 

o bude předložena na nejrelevantnější úrovni strategie každé jednotky, zpráva o 
plánovaných akcích a stav o situaci v souladu s ustanovením článku 2.1., 

o evropský výbor pro anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí přezkoumá 
postupy zavádění této dohody. V případě nedodržení stanovených lhůt bude tento 
výbor informován o nedostatcích a navrhne řešení, která umožní plnění ustanovení 
dohody. 

o bude svoláno druhé zasedání výborů, na kterém se zejména prostudují a prodiskutují 
konsolidované výsledky vypracovaných stavů o situaci a plánované akce. 

Společnosti, které jsou součástí skupiny GDF SUEZ, musí zabezpečit anticipativní řízení 
zaměstnanosti a kompetencí a dohlížet, aby se tento aspekt řízení stal součástí sociálního 
dialogu daného právního subjektu. Tyto společnosti mohou, prostřednictvím 
nejreprezentativnější odborové organizace nebo v případě, že odborová organizace ve 
společnosti neexistuje, na úrovni orgánu zastupujícího zaměstnance, zahájit jednání s cílem 
doplnit nebo přizpůsobit obsah dohody, a to z podnětu buď vedení, nebo odborových 
organizací nebo orgánů zastupujících zaměstnance (podniková rada, podnikový výbor a 
podobně) v souladu s platnými právními předpisy v každé zemi. 
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Článek 1.3: Obsah informace 

Vedoucí podniku v jednotlivých společnostech, které spadají do působnosti této dohody, 
předloží každý rok orgánům zastupujícím zaměstnance zprávu o stavu situace a plánovaných 
akcích v rámci hospodářského kontextu, v němž podnik vyvíjí svou činnosti, o strategii 
podniku, především co se týče objemu činnosti sektoru, o postavení hlavních konkurentů a o 
pravděpodobném vývoji trhů. Rovněž musí informovat o předvídatelných dopadech těchto 
faktorů na zaměstnanost a na odměňovací systém. 

Tato zpráva může být doplněna o oficiální názor zástupců zaměstnanců, pokud to vyžadují 
vnitrostátní předpisy. 

Při této příležitosti bude rovněž každoročně předkládána, na úrovni Evropské rady 
zaměstnanců a výboru skupiny ve Francii (nebo na úrovni podobné organizace v ostatních 
zemích podle jejich právních předpisů), zpráva o uplatňování anticipativního řízení v 
dceřiných společnostech (viz výše článek 1.2).  

Článek 1.4: Organizace jednání 

Spolupráce s odborovými organizacemi a s orgány zastupujícími zaměstnance bude zaručena 
v rámci jejich zákonných práv podle postupů, které budou definovány v každém podniku a 
které určí, jak často se jednání budou konat.  

Jednání svolaná vedením budou proplácena jako pracovní doba. Případné náklady na dopravu 
a ubytování hradí zaměstnavatel. 

Tato dohoda a politiky a nástroje v ní vymezené v žádném případě neovlivní zákonná práva 
odborových organizací a orgánů zastupujících zaměstnance. 

Skupina GDF SUEZ ve spolupráci s výbory pro anticipativní řízení zaměstnanosti a 
kompetencí a za účasti vedení použije prostředky pro hodnocení vývoje a přijme potřebná 
opatření, aby mohla předvídat změny v oblasti zaměstnanosti na kvantitativní i kvalitativní 
úrovni (růst/pokles), ať už budou důvody těchto změn jakékoli: změny v oblasti technologie, 
trhů, strategie, demografie atd. 
Spolupráce všech subjektů je k úspěšnému řešení změn v oblasti zaměstnanosti klíčová.  

 

Článek 1.4.1 Odborné vzdělávání 

Činnost v oblasti anticipativního řízení je založena na společné terminologii a definici 
profesních kategorií GDF SUEZ, která umožní všem zainteresovaným subjektům pracovat na 
základě jednotných definic. Subjekty v jednotlivých zemích zabezpečí koherenci mezi 
profesními kategoriemi a vnitrostátními externími referencemi z této oblasti, které mohou 
v dané zemi existovat. 

Aby tento postup fungoval co nejlépe, bude vytvořena infrastruktura pro školení a předávání 
informací, a to přednostně pro subjekty podílející se na činnosti v oblasti anticipativního 
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řízení, zejména pro týmy, které se jednáními a sledováním vývoje zabývají na úrovni 
dceřiných společností (vedení, zástupci zaměstnanců). 

Vedení skupiny GDF SUEZ zaručí potřebné prostředky, aby mohla být organizována školení 
zástupců zaměstnanců v jednotlivých zemích ve spolupráci s odborovými organizacemi, které 
jsou součástí Evropské rady zaměstnanců. Školení budou vycházet z této dohody a ze 
společné terminologie, která je v dohodě stanovena.  

Toto ustanovení nebrání tomu, aby odborové organizace pořádaly pro své zástupce zvláštní 
školení. 

Článek 1.4.2. Organizace jednání na evropské úrovni 

Na evropské úrovni je zřízen výbor pro anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí. 
Jedná se o orgán, který se zaměřuje na prognózy, komunikaci a výměnu informací a který 
sleduje provádění obsahu této dohody na nadnárodní úrovni. 

Výbor bude zasedat na svých řádných zasedáních dvakrát ročně.  

Zastoupení zaměstnanců bude ustaveno v každé zemi, kde působí nejméně dvě obchodní 
jednotky (BU): Viz příloha 1. Země, které mají více než 10 000 zaměstnanců, mají právo 
jmenovat jednoho dalšího člena. Stejné pravidlo platí pro každých dalších 10 000 
zaměstnanců navíc. Každý řádný člen bude mít jednoho náhradníka v případě, že se nemůže 
dostavit na jednání a náhradník bude mít stejná práva jako řádný člen.  

Hlavním úkolem výboru je: 

o předvídat hlavní směry vývoje v průmyslové oblasti s možností využít případně 
služeb externích odborníků; 

o předvídat směry vývoje v sociální oblasti spojené s hlavními průmyslovými, 
technologickými a strategickými projekty Skupiny; 

o dohlížet na vývoj nejrůznějších aspektů jednotlivých profesí; 

o sledovat v této souvislosti uskutečňování a výsledky činnosti v jednotlivých zemích, 

o sledovat demografické údaje na evropské úrovni. 

Generální ředitelství skupiny GDF SUEZ předloží jednou za rok Evropské radě zaměstnanců 
informaci o strategii Skupiny v souladu s článkem 1.3 této dohody a rovněž souhrnnou zprávu 
o činnosti v jednotlivých zemích a odvětvích. 

Při této příležitosti předloží výbor své analýzy nebo hlavní témata, kterými se zabývá, co se 
týče situace a vývoje jednotlivých profesí a zaměstnanosti ve skupině GDF SUEZ. 
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Článek 1.4.3 Organizace jednání na úrovni jednotlivých zemí  

Národní výbor pro anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí je ustaven, pokud v zemi 
působí dvě a více dceřiných společností, které mají v dané zemi více než 1 000 zaměstnanců. 
Seznam výborů anticipativního řízení zaměstnanosti a kompetencí je přiložen k této dohodě a 
každoročně bude aktualizován. 

Daná území budou definována při jednání každého vnitrostátního výboru s ohledem na 
organizaci koordinace Skupiny, počet podniků Skupiny, zeměpisná kritéria každého regionu 
(pohoří, nížiny apod.), kulturní a jazyková kritéria, aby, pokud to bude možné, byla 
usnadněna mobilita zaměstnanců, aniž by se museli stěhovat. 

Kromě úkolů, které budou výboru svěřeny na evropské úrovni, národní výbor bude zejména 
zastávat roli pozorovatele, jehož povinností bude: 

- sledovat vývoj jednotlivých profesí a kompetencí a jeho dopad na zaměstnanost v 
regionech;  

- zjišťovat možnosti přechodů mezi jednotlivými profesemi; 

- zajišťovat rozvoj území v závislosti na tom, do jaké míry jsou zde přítomny společnosti 
skupiny GDF SUEZ; 

- předvídat situaci v jednotlivých profesích zabezpečením profesního vývoje; 

- analyzovat možnosti odborného vzdělávání v souladu s vývojem jednotlivých profesí; 

- upřesnit organizaci školení v souladu s článkem 1.4.1. 

Jednou za rok bude předložena podrobná zpráva o strategiích jednotlivých dceřiných 
společností skupiny GDF SUEZ a jejích předvídatelných dopadech na zaměstnanost. 

Řádná jednání tohoto výboru se budou konat dvakrát ročně.  

Každá země má nárok na jednoho zástupce ve výboru na každých 4 000 zaměstnanců.  

Pro každou zemi bude jmenován odborný referent GDF SUEZ. Jeho úkolem bude 
soustřeďovat otázky z oblasti anticipativního řízení od všech subjektů GDF SUEZ, které 
v dané zemi působí a být kontaktní osobou členů výboru pro anticipativní řízení v dotyčné 
zemi. 

Článek 1.4.4 Organizace jednání na úrovni územního celku  

Územním celkem se rozumí zeměpisná oblast, v níž působí nejméně dvě dceřiné společnosti 
zaměstnávající nejméně 1 000 osob. 

Pro každý územní celek bude jmenován jeden územní referent GDF SUEZ. Jeho úkolem bude 
koordinovat činnost v oblasti řízení zaměstnanosti a kompetencí mezi jednotlivými subjekty 
skupiny GDF SUEZ, které jsou v daném území přítomny. 
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Na jeho podnět se bude scházet územní výbor pro řízení zaměstnanosti a kompetencí, a to na 
řádných jednáních, která se budou konat dvakrát za rok. 
 

Každé odvětví přítomné v daném územním celku bude zastoupeno maximálně dvěma 
zástupci zaměstnanců.  Jestliže v tomto územním celku počet zaměstnanců z jednoho odvětví 
převyšuje 2000 pracovníků, může být toto odvětví zastoupeno maximálně třemi zástupci. 

 

 

Článek 1.4.5 Jmenování zástupců do výborů pro anticipativní řízení 

Při jmenování odborovými organizacemi nebo, v případě neexistence odborových organizací, 
zástupci zaměstnanců musí být zachován spravedlivý poměr zastoupení jednotlivých odvětví 
a jednotlivých zemí v případě evropského výboru, jednotlivých odvětví a jednotlivých 
dceřiných společností v případě národního výboru a jednotlivých podniků v případě územního 
výboru a je třeba také vzít na zřetel rozdělení míst podle existujících odborových organizací 
v souladu s platnými kritérii v každé zemi. Zástupci ve výboru by měli být v rámci možností 
členy organizace zastupující zaměstnance v některé ze společností Skupiny nebo v některém z 
jejích orgánů.  

Konečné rozhodnutí případných sporů ve věci jmenování členů výboru do evropského výboru 
pro anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí bude přijato Evropskou odborovou 
konfederací. 

V případě nepřítomnosti zástupce mohou být jmenováni na jeho místo náhradnici dle stejných 
pravidel. 

Článek 1.4.6 Organizace jednání na úrovni dceřiných společností (na úrovni 
nejreprezentativnějších odborových organizací, případně na úrovni orgánů zastupujících 
zaměstnance) 

V souladu s článkem 1.2 této dohody a s cílem zajištění rovného zacházení s jednotlivými 
společnostmi bez ohledu na odvětví nebo zemi působení, mohou odborové organizace nebo v 
případě, že odborové organizace neexistují, orgány zastupující zaměstnance zahájit jednání s 
vedením každé dceřiné společnosti, které se bude opírat o nejmenší společný základ upravený 
v této rámcové dohodě. 

Téma jednání může být přizpůsobeno situaci v jednotlivých dceřiných společnostech, aniž by 
tím byla ovlivněna zákonná práva orgánů zastupujících zaměstnance. 

Každá dceřiná společnost stanoví časový harmonogram informování zaměstnanců a/nebo 
projednávání s nimi v souladu s článkem 1.3 této dohody, aby byl zajištěn přehled o vývoji 
činnosti a práci organizací a především o jednání týkající se uplatňování potřebných nástrojů. 
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KAPITOLA 2 – NÁSTROJE ANTICIPATIVNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Článek 2.1: Zjišťování stavu na úrovni podniků a na úrovni jednotlivých zemí 

Na úrovni dceřiných společností je zjišťována situace, co se týče: 

 
� přehledu o zdrojích v jednotlivých profesních kategoriích GDF SUEZ, s upřesněním 

věkového složení, počtu odpracovaných let, pohlaví zaměstnanců a umístění 
pracoviště;  

� nástrojů řízení lidských zdrojů; 
� zavedených postupů (mobilita, školení mladých pracovníků, průběžné vzdělávání 

apod.). 
� identifikace profesí definovaných v preambuli. 

Článek 2.2: Budoucí vývoj   

Na základě zjištěného stavu v souladu s článkem 2.1 této dohody budou vytvořeny nástroje, 
které umožní analýzu budoucího vývoje s ohledem na stárnutí populace, na fluktuaci 
zaměstnanců a na strategické a hospodářské hypotézy. 

Tyto body budou zpracovány ve formě reportingu na úrovni orgánů vymezených v článku 1.4 
této dohody. 

Článek 2.3: Předávání informací o činnosti  

Jednotlivé orgány, které jsou uvedeny v článku 1.4 této dohody, budou informovány o 
probíhajících činnostech a o očekávaném vývoji, aby mohly sledovat vývoj v oblastech 
kariérních postupů, odborného vzdělávání, náborů, odborné asistence a vnitřní mobility, které 
jsou upraveny ve třetí kapitole této dohody. 

Budou vypracovány nástroje umožňující sledování vývoje, aby mohly být zohledněny a 
předávány informace týkající se socioprofesionální skladby zaměstnanců, jednotlivých profesí, 
geografického rozmístění zaměstnanců, počtu provedených náborů a pohybu zaměstnanců,  
typů uzavřených smluv a typů diplomů, pokud jsou tyto informace k dispozici v databázích 
lidských zdrojů. 
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KAPITOLA 3 −−−− ŘÍZENÍ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJ Ů, NÁBORŮ A 
ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 

GDF SUEZ nadále vyvíjí a prohlubuje činnosti, jejichž cílem je zajistit zaměstnatelnost 
pracovníků v průběhu celé jejich kariéry a která dodržuje zásady rozmanitosti, rovného 
zacházení a rovných příležitostí. GDF SUEZ přijme veškerá opatření k zajištění kontinuity 
profesního vývoje svých zaměstnanců, a to i v případě obtíží. 

Článek 3.1 Řízení v oblasti osobního růstu na základě úmluv, dohod a právních předpisů 
platných v jednotlivých zemích 

Spolu s programy pro nábor nových zaměstnanců, musí řízení kariéry umožnit: 

� vyřešit problémy spojené s nutností přizpůsobit pracovní místa projektům podniku, 
vývoji v jednotlivých profesích a přáním zaměstnanců; 

� nabízet zaměstnancům kariérní příležitosti, které podpoří jejich profesní růst; 

� umožnit rekvalifikaci zaměstnanců v případech, kde je to nezbytné; 

� rozvíjet kompetence zaměstnanců, především v souladu s jejich požadavky. 

V případě rekvalifikace nebo přeřazování na jinou práci zaměstnanci Skupiny mají přednost 
před externím náborem při obsazování volných míst ve Skupině.  

 

Je třeba zohlednit osobní vývoj každého zaměstnance. 

Proto musí být probíhat diskuze o platných nástrojích a postupech a jejich zlepšování, aby 
mohl být v každé zemi vytvořen minimální společný základ.  

Řízení v této oblasti se bude opírat především o rozvíjení a uplatňování následujících nástrojů: 

� předávání a zveřejňování (způsoby, které budou upřesněny) informací o volných 
pracovních místech a povoláních, která budou v budoucnosti žádaná, s cílem podpořit 
individuální analýzu vývoje kariéry; 

� podporování osobního vývoje, které zaměstnancům umožní v pravidelných 
pohovorech, minimálně každých 5 let, a po dostatečně dlouhou dobu rozvíjet své 
schopnosti a dovednosti; 

� vypracování bilance kariéry nebo pracovních kompetencí; 

� odborné vzdělávání; 

� validace získaných zkušeností; 

� poskytování pracovního volna za účelem účasti na školení; 

� profesní rozvoj.  
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Článek 3.2: Nábor zaměstnanců 

Nábor nových zaměstnanců probíhá v souladu se zásadami rovných příležitostí, boje proti 
diskriminaci, s ohledem na věkové složení zaměstnanců, rozdělení míst podle pohlaví a 
s důrazem na předávání schopností a dovedností. 

Obtíže spojené s rozporem mezi věkovým složením zaměstnanců a potřebami zachovat 
některé schopnosti a dovednosti může vést k přijetí zvláštních opatření. Skupina bude 
podporovat především: 

- nábor mladých lidí a získávání nových kompetencí prostřednictvím cílené politiky náboru 
nových zaměstnanců, zejména prostřednictvím alternativního praktického vzdělávání 
(škola/podnik) (bez ohledu na to, zda končí diplomem či nikoliv); 

- nábor zkušených starších zaměstnanců; 

- úspěšný průběh vnitřní i vnější integrace mladých zaměstnanců do Skupiny 
prostřednictvím sledování vývoje, na němž se podílí vedoucí pracovník odpovědný za 
nábor a ředitelství pro lidské zdroje, a to ve fázi přijímání (umožnit pracovníkovi uplatnit 
veškeré prostředky, které umožní řádné splnění úkolu) a ve fázi integrace (hodnocení 
přizpůsobení schopností a kompetencí, plnění cílů, nezbytná adaptace);  

- předávání schopností a dovedností prostřednictvím vnitřních i vnějších školení nebo 
pedagogické a odborné asistence nejzkušenějších zaměstnanců; 

- možnost návratu na původní pracovní místo v případě dobrovolné mobility.  

 

Článek 3.3: Odborné vzdělávání 

Víceletá politika v oblasti odborného vzdělávání a využívání přidělených finančních 
prostředků musí zohledňovat krátkodobé a střednědobé analýzy anticipativního řízení. Musí 
stanovit kvalitativní a kvantitativní cíle, zejména co se týče profesí uvedených v preambuli 
této dohody, profesního rozvoje zaměstnanců, zaměstnanců nacházejících se v polovině své 
kariéry a zaměstnanců v rámci odborného vzdělávání s praktickou přípravou. 

Pro získání dalších finančních prostředků (zdroje skupiny GDF SUEZ, obchodních jednotek – 
Business Unit, vnější nebo mezioborové zdroje) a pro předvídání změn a zajištění 
mnohostrannosti schopností a dovedností zaměstnanců budou v souladu s vnitrostátními 
předpisy vedeny několikaleté plány v oblasti odborného vzdělávání. 

 

Článek 3.4: Pedagogická a odborná asistence (tutoring) 

Aby bylo předávání schopností a dovedností, zvláště mezi generacemi, úspěšné, mohou 
zaměstnanci dobrovolně poskytovat pedagogickou a odbornou asistenci (tutoring). Tomuto 
úkolu musí předcházet zvláštní školení především v oblasti pedagogiky.  

Pedagogická asistence může probíhat v každé jednotce po dohodě se zástupci zaměstnanců. 
Cílem těchto dohod je zajistit, aby byl počet zaměstnanců, za něž je školitel zodpovědný, 
rozumný a úměrný dané profesi. 
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KAPITOLA 4 −−−−PROFESNÍ ROZVOJ 

Anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí má umožnit zaměstnancům Skupiny 
seznámit se s některými údaji o výhledech v oblasti zaměstnanosti a o povaze těchto výhledů, 
o referenčních přehledech kompetencí, o budoucích krocích pro přípravu na vývoj jejich 
kariéry, jako například prostřednictvím profesní mobility. 
 
Skupina vytvoří všem přístupný systém pro předávání informací o volných pracovních 
pozicích. 
 
V případě pracovních smluv, které nevylučují možnost geografické mobility, a za podmínky 
dodržení předchozích dohod a místních předpisů, bude moci být v každém podniku na 
nejvyšší úrovni vyjednána dohoda o profesním rozvoji. Bude upravovat přinejmenším 
následující oblasti: 
 

� poznávací cesty; 

� stěhování zaměstnance a jeho rodiny a s ním související výdaje; 

� dovolená z důvodu stěhování; 

� odškodnění za změnu bydliště; 

� přechodné období rozdělení rodiny a úhrada výdajů na pobyt ve dvou místech 
bydliště; 

� pomoc při hledání bydlení a při vyřizování administrativních náležitostí; 

� pomoc při hledání nového pracovního místa partnera a školních zařízení pro děti; 

� případné další vzdělávání formou školení. 

V případě neúspěchu při profesním rozvoji si příslušné ředitelství pro lidské zdroje vymění 
názory s cílem nalézt vhodné společné řešení. Bude možné vypracovat prohloubenou analýzu, 
jejímž cílem bude prostudovat další možná řešení, jako přesun zaměstnance v rámci skupiny, 
doplňkové školení apod. 

 

KAPITOLA 5 −−−− OSOBNÍ RŮST ZAMĚSTNANCŮ NACHÁZEJÍCÍCH SE V DRUHÉ 
POLOVIN Ě SVÉ KARIÉRY 

Po projednání se zástupci zaměstnanců a v souladu s předpisy a stávajícími principy v každé 
zemi bude věnována zvláštní pozornost uplatňování zásad rovnosti příležitostí pro 
zaměstnance, kteří se nacházejí v druhé polovině kariéry, především co se týče náboru, 
kariérního postupu, odměn a udržení kariéry. 

Dotčení zaměstnanci budou moci využít především: 

- možnosti vypracování bilance kariéry; 

- programu pro adaptaci a asistenci;  

- přidělení na pozici nebo pracovní místo, které umožní rozvíjet zaměstnatelnost této 
kategorie pracovníků. 
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KAPITOLA 6 −−−− NAMÁHAVÁ PRÁCE  

 Článek 6.1.: Vymezení pojmu namáhavé práce 

Namáhavou prací se rozumí práce představující takovou fyzickou a psychickou zátěž, která 
vyžaduje, aby se zaměstnanec neustále přizpůsoboval, a zanechává trvalé, identifikovatelné a 
nezvratné následky na zdraví pracovníků. 

Vzhledem k rozmanitosti pracovních situací a kriterií pro vymezení namáhavé práce je 
obtížné stanovit ukazatele pro její definici. 

Orgány zastupující zaměstnance pověřené pracovními podmínkami a otázkami BOZP (jako 
např. CHSCT ve Francii) mohou předkládat návrhy pracovní skupině pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci evropské rady zaměstnanců. ERZ předloží výsledky své práce 
evropskému výboru pro anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí k diskusi a analýze. 
Všeobecně lze vymezit nezvratné následky namáhavé práce dle následujících kritérií: 

• snížení průměrné délky života; 

• snížení kvality života způsobené omezením schopností v důsledku práce; 

• zvýšené riziko pracovních úrazů a nemocí; 

• narušení fyzického nebo duševního zdraví. 

Cílem úsilí v této oblasti je přispět ke zlepšení pracovních podmínek, rekvalifikaci 
zaměstnanců a přijetí zvláštních opatření pro řízení závěrečného období aktivního života. 
Uvedená opatření mají v rámci možností zamezit propuštění zaměstnance. 

Článek 6.2.: Zlepšování pracovních podmínek 

Výbory pro hygienu, bezpečnost a pracovní podmínky a srovnatelné orgány předkládají 
pracovní skupině pro ochranu a bezpečnost zdraví při práci ERZ návrhy v oblasti zlepšování 
pracovních podmínek. 

Článek 6.3.: Předvídání a rekvalifikace 

Zaměstnancům vykonávajícím namáhavou práci je určena posílená asistence a prevence v 
oblasti vývoje zaměstnanosti a rozvoje kompetencí za podmínky, že dotyčný zaměstnanec pro 
společnost pracuje nejméně 2 roky. 

Tato opatření nijak neovlivňují uplatňování zásady prognostického řízení kariéry upravené 
v této dohodě, ale naopak je doplňují. 
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Článek 6.4.: Zvláštní opatření pro zachování pracovního poměru se zaměstnanci, kteří 
vykonávají namáhavou práci 

V závislosti na typu náročnosti práce mohou být přijata různá opatření především 
přizpůsobení pracovní pozice (pedagogická a odborná asistence) nebo rekvalifikace.  

V rámci preventivních opatření mohou být dále přijata i další opatření, například: 

� vypracování bilance kariéry; 

� program pro adaptaci a asistenci, který může směřovat k postupnému snižování 
náročnosti práce a zkrácení její délky. Tato opatření by měla přispět k zachování 
pracovního poměru těchto pracovníků a poskytnout jim specifická práva na odborné 
vzdělávání nebo na dny pracovního volna; 

� převedení na méně náročné pozice nebo profese s cílem posílit zaměstnatelnost těchto 
pracovníků. 

 

KAPITOLA 7 −−−− DALŠÍ USTANOVENÍ – PROSTŘEDKY 

 

Zavedení této dohody bude provázeno přijetím přiměřených prostředků: 
� skupina GDF SUEZ jmenuje odborné referenty pro územní celky; 
� skupina GDF SUEZ poskytne vlastní prostředky pro definování Přehledu profesí, 

podporu školicích programů, vypracovávání statistik týkajících se profesí a používání 
různých nástrojů; 

� budou poskytnuty prostředky pro odborové organizace a orgány zastupující 
zaměstnance tak, aby se mohly podílet na vypracování souboru opatření týkajících se 
profesí a plánu základního školení zainteresovaných osob, dále aby se mohly podílet 
na činnosti výborů pro anticipativní řízení a aby mohly sledovat projekty a diskutovat 
o podrobnostech provádění dohody. 

 

 

KAPITOLA 8 −−−− ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 8.1:  Kontrola provádění dohody 

Evropský výbor pro anticipativní řízení zaměstnanosti a kompetencí zajistí sledování této 
dohody. 

Článek 8.2:  Výklad a revize dohody 

Tato dohoda bude přeložena do několika jazyků, pro signatáře je však platná pouze 
(podepsaná) verze ve francouzštině. Otázky spojené s výkladem dohody jsou výhradně 
v pravomoci výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, který je pověřen kontrolou 
provádění dohody. 
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Na základě článku L. 2222-5 zákoníku práce (Francouzské republiky) tato dohoda může být 
revidována na žádost vedení nebo některé z odborových organizací, které dohodu podepsaly, 
nebo které k ní později přistoupily v souladu s článkem L. 2261-7 a násl. zákoníku práce. 

Dohodu lze kdykoliv vypovědět rozhodnutím vedení společnosti GDF SUEZ SA, která je 
dominantní společností Skupiny, nebo signatářských odborových organizací v souladu s 
ustanoveními článku L. 2261-9 zákoníku práce při dodržení výpovědní lhůty 3 měsíce.   

Článek 8.3:  Vstup v platnost a doba platnosti dohody 

Dohoda vstoupí v platnost následující den po jejím uložení u Departementálního ředitelství 
práce a zaměstnanosti (DDTE) v Paříži a v kanceláři pracovního soudu v Paříži. Dohoda se 
uzavírá na dobu neurčitou. 

Článek 8.4:  Uložení dohody 

V souladu s ustanoveními zákoníku práce, dohoda bude uložena u Departementálního 
ředitelství práce a zaměstnanosti (DDTE) v Paříži a v kanceláři pracovního soudu v Paříži. 

 

 

V Paříži dne 

 

Za GDF SUEZ S.A., její dceřiné společnosti splňující požadavky uvedené v článku 1.1 této 
dohody.   

 

Gérard MESTRALLET 
 
Za Zvláštní vyjednávací výbor zastupující zaměstnance společností 
Skupiny: 
 
Za Francii  

 

CGT 
 
 

CGT 
 

CGT 
 

CGT 
 

CFDT 
 
 

CFDT 
 
 

CFDT 
 
 

 

FO 
 
 

FO 
 
 

 
 
 

 

CFE CGC 
 
 

CFE CGC 
 
 

  

CFTC 
 
 

CFTC 
 
 

  

 

 

Za Belgii  
     

Za Nizozemsko 
 

   
Za Německo,        
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Za Spojené království  
   

 
Za Rumunsko       

  
Za Itálii  

  
Za Španělsko          Za Norsko   Za Polsko 

     
Za Českou republiku        Za Švédsko              Za Maďarsko 

     
Za evropské konfederace 

EPSU EMCEF 
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SLOŽENÍ EVROPSKÉHO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A KOMPETENCE 

 

 

ZEMĚ a podniky   POČET ZÁSTUPCŮ Míst celkem 

perimetru  Počet      

31/12/2008 zaměstnanců 2 BU nebo +  

+ 10 000 
ZAM ĚSTNANCŮ   

Belgie 20 596 A 1 2 3 

Česká republika 2 052 A 1   1 

Dánsko 32 N     0 

Finsko 507 N     0 

Francie 106 061 A 1 10 11 

Itálie 3 411 A 1   1 

Lucembursko 681 A 1   1 

Maďarsko 1 581 A 1   1 

Německo 6 732 A 1   1 

Nizozemsko 11 846 A 1 1  2 

Norsko 844 A 1   1 

Polsko 4 018 A 1   1 

Portugalsko 326 A 1   1 

Rakousko 768 N     0 

Rumunsko 6 393 A 1   1 

Řecko 160 N     0 

Slovensko 243 N     0 

Spojené království 10 628 A 1 1  2 

Španělsko 3 426 A 1   1 

Švédsko 1 008 N  1   1 

Švýcarsko 1 864 A 1   1 

Perimetr celkem  183177   16 14 30 
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SEZNAM NÁRODNÍCH VÝBORŮ PRO ŘÍZENÍ ZAMĚSTNANOSTI A KOMPETENCÍ 

 

• Belgie 

• Česká republika 

• Francie 

• Itálie 

• Maďarsko 

• Německo 

• Nizozemsko 

• Polsko 

• Rumunsko 

• Spojené království 

• Španělsko 
 
 

 


