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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o přezkumu evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 
2007–2012 v polovině období
(2011/2147(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na preambuli a články 3 a 6 této 
smlouvy,

– s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na články 3, 6, 9, 20, 151, 
152, 153, 154, 156, 159 a 168 této smlouvy,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, a zejména na její články 1, 3, 27, 
31, 32 a 331,

– s ohledem na Evropskou sociální chartu ze dne 3. května 1996, a zejména na část I 
a článek 3 části II této charty,

– s ohledem na Filadelfskou deklaraci ze dne 10. května 1944, týkající se cílů a účelů 
Mezinárodní organizace práce,

– s ohledem na úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce (dále jen „MOP“) 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. 
prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci2,

– s ohledem na směrnici Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (rámcová směrnice) a 
na její jednotlivé směrnice3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu
2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby4,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/30/ES ze dne 20. června 
2007, kterou se mění směrnice Rady 89/391/EHS, její samostatné směrnice a směrnice 
Rady 83/477/EHS, 91/383/EHS, 92/29/EHS a 94/33/ES za účelem zjednodušení a 
racionalizace zpráv o praktickém uplatňování5,

– s ohledem na směrnici Rady 2010/32/EU ze dne 10. května 2010, kterou se provádí 

                                               
1 Úř. věst. C 303, 14.12.07, s. 1.
2 Úř.věst. L 354, 31.12.08, s. 70.
3 Úř.věst. L 183, 29.06.89, s. 1.
4 Úř.věst. L 299, 18.11.03, s. 9.
5 Úř.věst. L 165, 27.06.07, s. 21.
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Rámcová dohoda o prevenci poranění ostrými předměty v nemocnicích a ostatních 
zdravotnických zařízeních, uzavřená mezi HOSPEEM a EPSU1,

– s ohledem na sdělení Komise (KOM(2007)0062) nazvané „Zlepšení kvality a 
produktivity práce: strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
období 2007–2012 (KOM(2007)0062),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Obnovená sociální agenda: příležitosti, přístup a 
solidarita v Evropě 21. století“ (KOM(2008)0412),

– s ohledem na zprávu Komise o provádění rámcové dohody o stresu při práci, kterou 
přijali sociální partneři (KOM(2011)0241),

– s ohledem na své usnesení ze dne 24. února 2005 o podpoře ochrany zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti2,

– s ohledem na své usnesení ze dne 6. července 2006, obsahující doporučení Komise o 
ochraně zaměstnanců ve zdravotnictví Evropské unie před krví přenosnými nákazami 
způsobenými poraněním o jehlu3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2007 nazvané „Podpora slušné práce pro 
všechny“4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. ledna 2008 o strategii Společenství pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na období 2007–20125,

– s ohledem na své usnesení ze dne 26. března 2009 o sociální odpovědnosti 
subdodavatelských podniků v rámci výrobních řetězců6,

– s ohledem na pracovní dokument útvarů Evropské komise ze dne 24. dubna 2011, 
nazvaný „Přezkum evropské strategie pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
období 2007-2012 v polovině období“ (SEK(2011)0547),

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanovisko Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že právo na zdraví patří k základním právům a že každý pracovník 
má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost,

B. vzhledem k tomu, že vhodnou prevencí u pracovníků lze na oplátku dosáhnout dobrých 
pracovních podmínek, jakosti práce a produktivity; vzhledem k tomu, že náklady 
podniků a systémů sociálního zabezpečení na léčbu nemocí z povolání a pracovních 

                                               
1 Úř.věst. L 134, 01.06.10, s. 66.
2 Úř. věst. C 304E, 1.12.2005, s. 400.
3 Úř. věst. C 303E, 13.12.06, s. 754.
4 Úř. věst. C 102E, 24.04.08, s. 321.
5 Úř. věst. C 41E, 19.02.09, s. 14.
6 Úř. věst. C 117E, 6.5.2010, s.176.
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úrazů dosahují podle odhadů 5,9 %1 HDP,

C. vzhledem k tomu, že externalizace práce prostřednictvím subdodávek a dočasných 
pracovních poměrů s sebou často nese snižování kvalifikace pracovní síly a uvolnění 
pracovních vztahů,

D. vzhledem k tomu, že rámcová směrnice 89/391/EHS zavádí odpovědnost 
zaměstnavatelů v rámci uplatňování politiky pravidelné prevence a zahrnuje veškerá 
rizika bez ohledu na postavení pracovníka,

E. vzhledem k nárůstu chronických zdravotních potíží způsobených prací, k nimž patří 
například poškození svalové a kosterní soustavy („musculoskeletal disorders“, MSD) 
a psychosociální rizika,

F. vzhledem k tomu, že nejčastější příčinou úmrtí při práci je onemocnění rakovinou, po 
němž následují kardiovaskulární a respirační onemocnění, zatímco pracovní úrazy 
vedou k úmrtí jen v omezeném počtu případů2,

G. vzhledem k tomu, že v důsledku pracovního úrazu nebo nemocí z povolání zemře 
každoročně 168 000 evropských občanů 3,

Hodnocení strategie v polovině období

1. připomíná, že evropský referenční rámec v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci neumožňuje automatické zlepšování pracovních podmínek, přičemž se považuje 
za zásadní správné uplatňování právních předpisů, zejména zapojením zaměstnanců, 
a kontrola tohoto uplatňování; vybízí Komisi k rychlému jednání v případě zjištění 
protiprávních činů;

2. připomíná, že dvěma hlavními faktory, jimiž lze motivovat zaměstnavatele k aktivnímu 
přístupu, jsou právní závazky a požadavky kladené zaměstnanci4;

3. domnívá se, že je nezbytné, aby byly politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
sladěny na evropské i vnitrostátní úrovni s ostatními veřejnými politikami: politikami 
v oblasti zdraví, zaměstnanosti, průmyslu, životního prostředí, dopravy, vzdělávání 
a energetiky;

4. zdůrazňuje význam plného provádění nařízení REACH i skutečnost, že by mělo být 
dosaženo lepší součinnosti tohoto nařízení a politik bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to jak na evropské úrovni, tak i v jednotlivých členských státech;

                                               
1 Australian Government: The Cost of Work-Related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and 
the Community. Australian Safety and Compensation Council, Commonwealth of Australia 2009,  41 p. March 
2009.
2 Mezinárodní organizace práce, 2005, odhad pro EU-27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm .
3 Hämäläinen P, Saarela KL, Takala J: Global trend according to estimated number of occupational accidents 
and fatal work-related diseases at region and country level. Journal of Safety Research 40 (2009) 125–139. 
Elsevier B.V.
4 EU-OSHA, studie „Evropská studie o nových a nově vznikajících rizicích“ (Esener), 2009.
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5. žádá, aby příští evropská strategie vymezila další měřitelné cíle doplněné závaznými 
harmonogramy a pravidelným hodnocením; přeje si, aby byl závazně přijat cíl 
spočívající v zajištění jednoho inspektora práce na 10 000 pracovníků, což je v souladu 
s doporučeními MOP;

6. domnívá se, že členské státy i podniky musí zvýšit investice do politik zaměřených na 
prevenci rizik a zajistit, aby se do nich zapojili rovněž pracovníci; domnívá se, že tyto 
investice budou zúročeny zvýšením produktivity práce a snížením výdajů na sociální 
zabezpečení;

7. vyjadřuje politování nad skutečností, že rámcová dohoda o stresu při práci není 
v zemích EU prováděna jednotně, vybízí Komisi, aby předložila legislativní návrh 
týkající se stresu při práci;

8. domnívá se, že evropská politika v oblasti chemických rizik a prevence rakoviny 
jakožto nemoci z povolání musí být ambicióznější a reaktivnější;

9. zdůrazňuje, že rozšíření neobvyklých forem pracovního poměru (práce na dobu určitou, 
sezonní práce, práce na poloviční úvazek, práce na dálku) si žádá zvláštní přístup 
k ochraně pracovníků; požaduje, aby Komise zavedla legislativní nástroj týkající se 
společné a nerozdílné odpovědnosti podniků v rámci subdodavatelských řetězců;

10. považuje za nezbytné posílit spolupráci mezi EU, MOP a WHO s cílem nalézt řešení 
sociální konkurence mezi evropskými pracovníky a pracovníky ze třetích zemí;

 Shromažďování statistických údajů 

11. zdůrazňuje, že Komise by si měla opatřit statistické nástroje, s jejichž pomocí by mohla 
hodnotit prevenci nejen pokud jde o počet úrazů, ale i pokud jde o výskyt onemocnění 
a o procentní zastoupení pracovníků vystavených působení chemických, fyzikálních či 
biologických látek a situacím, které jsou nebezpečné z hlediska organizace práce;

12. požaduje, aby Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
určila vnitrostátní ukazatele týkající se výskytu onemocnění rakovinou a zhodnotila 
znalosti týkající se expozice zvláště zranitelných skupin pracovníků;

13. upozorňuje na obtíže spojené se shromažďováním údajů v některých členských státech; 
žádá, aby byla posílena a v daleko větší míře zveřejňována činnost agentur EU-OSHA 
a Eurofond (Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek);

14. konstatuje, že počet pracovních úrazů v EU se snížil, což je pravděpodobně způsobeno 
nižší mírou aktivity a nepřetržitou tercializací hospodářství; přeje si, aby byl tento 
makroekonomický rozměr více zohledňován jak při vymezování cílů na evropské 
i vnitrostátní úrovni, tak i při hodnocení jejich plnění;

15. bere na vědomí výsledky projektu Komise nazvaného „Scoreboard 2009“, které 
dokládají úspěšnost členských zemí; lituje, že tyto údaje nejsou demokratickým 
způsobem kontrolovány a že jsou poskytovány pouze na základě dobrovolnosti;
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16. považuje za nezbytné, aby byly prostudovány souvislosti mezi nepohodou při práci 
a organizací práce místo toho, aby se pozornost zaměřovala na statistické údaje a na 
vyhledávání jednotlivých slabých stránek;

17. táže se, zda jsou práva na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dodržována 
i v případech nehlášené činnosti; zdůrazňuje, že právo na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci je právem, které není závislé na postavení pracovníka, a jeho dodržování musí 
být zaručeno právními předpisy;

Cesta ke kultuře prevence

18. vyjadřuje politování nad tím, že zaměstnanci, zaměstnavatelé, sociální partneři, 
a dokonce i zdravotnická zařízení mají nedostatek informací o rizicích; připomíná, že 
účast a zastoupení zaměstnavatelů hrají v tomto ohledu pozitivní úlohu1;

19. domnívá se, že nástroje prevence rizik se musí vztahovat na všechny pracovníky, a to 
i ve veřejném sektoru;

20. domnívá se, že musí být zaručena nezávislost preventivních služeb ve vztahu 
k zaměstnavatelům; lituje, že v některých členských státech jsou řízením služeb 
týkajících se ochrany zdraví při práci pověřována sdružení zaměstnavatelů, která tak 
hrají současně úlohu soudců i obžalovaných;

21. připomíná, že v provádění platných právních předpisů a potažmo i v samotné prevenci 
hraje zásadní úlohu inspekce práce; vybízí členské státy, aby posílily sankce vůči 
podnikům, které nedodržují své povinnosti v oblasti základních práv (mzdy, bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci, včetně délky pracovní doby);

22. je přesvědčen o tom, že ochrana pracovníků nemůže být správně uplatňována, aniž by 
došlo ke zhodnocení rizik; považuje za důležité, aby byla malým a středním podnikům 
poskytnuta pomoc při provádění jejich politik zaměřených na prevenci rizik; zdůrazňuje 
kladnou úlohu, kterou hrají jednoduché, bezplatné a cílené iniciativy, k nimž patří 
například OiRA2,

23. je znepokojen dopadem subdodavatelských vztahů, například pokud jde o civilní 
a vojenská jaderná zařízení, neboť každý ze zaměstnavatelů zpravidla omezuje své 
preventivní činnosti pouze na vlastní zaměstnance; žádá Komisi, aby předložila návrh 
právních předpisů zaměřených na subdodávky; 

24. žádá Komisi, aby předložila návrh směrnice3 o ochraně oznámení a odborných 
konzultací v případě osob, které podají ohledně podniku, v němž pracují (či pracovaly), 
oprávněné varování týkající se dosud neznámých rizik;

Zranitelné skupiny pracovníků a zvláštní rizika

                                               
1 EU-OSHA, studie Esener; Eurofund, Conditions de travail et dialogue social, 2009.
2 Online interactive Risk Assessment, kterou vede EU-OSHA.
3 Podle vzoru Whistleblower Protection Act ze Spojených států amerických z roku 1989.
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25. zdůrazňuje, že za zvláště rizikové kategorie lze považovat přistěhovalce1, mládež, 
seniory, ženy v reprodukčním věku, osoby se zdravotním postižením a pracovníky 
s nízkou kvalifikací2;

26. lituje nedostatečného počtu iniciativ, které by byly zaměřeny na řešení situace osob 
samostatně výdělečně činných, dočasných pracovníků, pracovníků v domácnosti 
a krátkodobých pracovníků, neboť i tyto skupiny pracovníků mají právo na dodržování 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

27. je znepokojen pracovními podmínkami v odvětví jaderné energetiky, v němž jsou 
zaměstnáváni vysílaní pracovníci, dočasně najímaní pracovníci a subdodavatelé, kteří 
nejsou dostatečně informováni o svých právech; připomíná, že nižší úroveň sociální 
ochrany znamená u těchto pracovníků vyšší míru rizika;

28. žádá o vypracování studie dopadu možných rizik nanotechnologií na pracovištích;

29. domnívá se, že hlavním faktorem zvyšování počtu pracovních úrazů a nemocí 
z povolání je příliš dlouhá pracovní doba a nedostatečné doby odpočinku; přeje si, aby 
byla zrušena ustanovení o výjimkách ze směrnice 2003/88/ES ; zdůrazňuje, že takováto 
ustanovení představují porušení základních zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci;

30. je velmi znepokojen stále častějším výskytem vnuceného snižování pracovního úvazku, 
rozdělování pracovní doby a noční práce3; přeje si, aby byla zhodnocena rizika, která 
pro sladění osobního a pracovního života představují práce na dálku či vícenásobné 
zaměstnání;

31. přeje si, aby se budoucí legislativní návrh4, týkající se poškození svalové a kosterní 
soustavy, vztahoval na všechny pracovníky;

32. opakuje svou žádost, aby bylo doporučení 2003/670, týkající se evropského seznamu 
nemocí z povolání, změněno na směrnici;

33. je velmi znepokojen skutečností, že se nadále vyskytují případy rakoviny jako nemoci 
z povolání5; lituje, že je značný počet pracovníků stále vystaven rizikům vyplývajícím 
z přítomnosti azbestu6;

34. žádá Komisi a členské státy, aby urychlily provádění nařízení REACH, zejména pak 
proces nahrazování chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy; 

35. žádá Evropskou komisi, aby do roku 2012 předložila návrh na revizi směrnice 2004/37 
o karcinogenech a mutagenech, a to ve smyslu rozšíření působnosti této směrnice i na  

                                               
1 Eurofound, Emploi et conditions de travail des travailleurs migrants, 2007.
2 Milieu, Occupational health and safety risks for the most vulnerable workers, 2011.
3 Eurofound, European Working Condition Survey (EWCS), 2010; Eurostat, Flexibilité dans l’aménagement du 
temps de travail pour les femmes et les hommes.
4 Uvedený v pracovním programu Komise na rok 2011.
5 Nordic Occupational Cancer Project (NOCCA).
6 Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC), 2006.
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látky toxické pro reprodukci, obdobně jako je tomu v případě látek vzbuzujících 
mimořádné obavy, uvedených v nařízení REACH, a širšího uplatňování zásady 
nahrazování; přeje si, aby bylo v této souvislosti poukázáno na reprodukční zdraví;

36. domnívá se, že limitní hodnoty expozice u většiny karcinogenů by měly být na evropské 
úrovni stanoveny nikoliv na základě technické proveditelnosti, jak je tomu nyní, nýbrž 
na základě zdravotních dopadů;

37. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a parlamentům 
a vládám členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍv v

I. Zlepšení provádění právních předpisů

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci existuje závazné acquis Společenství, jehož 
součástí je nejen rámcová směrnice z roku 1989 a jednotlivé směrnice týkající se zvláštních 
rizik či odvětví, ale i nařízení REACH. Tento soubor právních předpisů, který umožňuje 
provádět v oblasti ochrany zdraví při práci evropské úmluvy a Listinu základních práv, 
zaručuje dodržování základního práva na zdraví.

Jak je ovšem zdůrazněno ve strategii, to vše není dostačující.  Uvedené právní předpisy je 
třeba upravit tak, aby odpovídaly nově vzniklým rizikům, například rizikům psychosociálním. 
Tomuto druhu rizik není věnována dostatečná pozornost ani ve strategii Společenství na 
období 2007-2012, ani v některých členských státech. Přitom je lze v současnosti označit za 
největší zdravotní riziko na pracovištích. Podniky věnují psychosociálním rizikům pozornost 
zpravidla v rámci různých školení, avšak hlavními zdroji nepohody pro pracovníky jsou 
nesprávná organizace práce a nevhodný způsob vedení. Problém nárůstu psychosociálních 
rizik lze proto trvalým způsobem vyřešit pouze tak, že bude prozkoumán vztah mezi 
nepohodou při práci a organizací práce.

Kromě toho je nezbytné, aby byl v relevantních případech uspíšen proces evropské 
harmonizace. Přijetí právních předpisů však není jediným cílem.  Členské státy musí při 
provádění těchto právních předpisů v plném rozsahu dodržovat ducha i literu rámcové 
směrnice i odvětvových směrnic. V rámci ověřování řádného provádění právních předpisů 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hrají zásadní úlohu inspekce práce, a to při 
prevenci a kontrole rizik. Tyto inspekce mají rovněž pozitivní vliv na zlepšování 
informovanosti a odborných znalostí v rámci podniků. Členské státy by měly posílit své 
inspektoráty práce, pokud jde o počet zaměstnanců a o zdroje, a splnit cíl spočívající 
v zajištění jednoho inspektora práce na 10 000 pracovníků, což je v souladu s doporučeními 
MOP.  Tento cíl byl uveden již ve Wilmottově zprávě Evropského parlamentu, týkající se 
strategie Společenství na období 2007-2012. Určitou úlohu hraje v tomto ohledu i Evropská 
komise, která je oprávněna zahajovat proti členským státům řízení o nesplnění povinnosti. Je 
tedy zapotřebí, aby měly všechny zúčastněné subjekty, tedy pracovníci i všechny osoby, které 
mají přístup k pracovištím, možnost se zapojit do procesů identifikace a prevence rizik.

A konečně by měla být připomenuta také pozitivní úloha osob - oznamovatelů, které podají 
ohledně podniku, v němž pracují (či pracovaly), výstrahu před dosud neznámými riziky. 
Proces podávání výstrah by měl být předmětem ochrany, jak je tomu v různých zemích 
Evropy i světa. Ve Spojeném království existuje „Public Interest Disclosure Act“, který od 
rokeu 1998 poskytuje tzv. oznamovatelům vnitřních nedostatků (z angl. whistleblower) 
ochranu před propouštěním a nátlakem. Ve Spojených státech amerických závisí ochrana 
těchto oznamovatelů zejména na předmětu jejich oznámení a na statusu oznamovatele 
a upravuje ji Whistleblower Protection Act z roku 1989.

Mělo by být zdůrazněno, že podle názoru zpravodaje je snaha o zlepšení v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci vedena logikou oboustranné prospěšnosti. Uplatňování politik 
a opatření zaměřených na podporu ochrany zdraví při práci přináší prospěch ve čtyřech 
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oblastech: totiž hospodářské, sociální a osobní výhody, plus zlepšení prestiže podniku.

II. Zapojení všech pracovníků do politik zaměřených na prevenci

Nejprve by měly být identifikovány jednotlivé kategorie pracovníků, kteří jsou považováni za 
rizikové, a pracovníků, u nichž naopak rizika nevznikají, a poté je třeba nalézt příslušná 
řešení. Současně je třeba zaručit všem pracovníkům přístup k politikám zaměřeným na 
prevenci a  účinné dodržování jejich základního práva na zdraví.

Především je na místě vymezit rizikové skupiny pracovníků: patří k nim zaměstnanci malých 
a středních podniků, pracovníci působící ve zvláště nebezpečných odvětvích, např. ve 
stavebnictví, pracovníci se zdravotním postižením a ženy. Ženy jsou ostatně ve vysoké míře 
zastoupeny mezi chudými pracovníky, neboť musí často nedobrovolně přijmout práci na 
částečný úvazek, dělení pracovní doby na 2 nebo 3 části a nejisté pracovní smlouvy, zejména 
v odvětvích maloobchodu, úklidu, osobních služeb a v pečovatelských domech.

Dalším úkolem je ochrana zaměstnanců malých a středních podniků, kde jsou dosud v oblasti 
ochrany pracovníků značné rezervy. Jedním z možných směrů rozvoje je zjednodušení 
postupu hodnocení rizik, týkajících se malých a středních podniků. Určitou roli by v tomto 
ohledu mohl hrát i počítačový program OiRA, který rozšiřuje EU-OSHA. Jak ostatně dokládá 
evropská studie Esener, zaměstnavatelé uznávají, že právě oni nejdříve pociťují nedostatek 
informací a prostředků a že na druhou stranu jsou při uplatňování preventivních opatření 
motivováni zejména právními závazky.

Mimoto existují skupiny, na něž se politika prevence nevztahuje, neboť se ocitly mimo oblast 
působnosti prevence jako takové: pracovníci v subdodavatelských řetězcích, neregistrovaní 
pracovníci, pracovníci v domácnosti, falešné samostatně výdělečně činné osoby, osoby 
s nejistým pracovním místem... Ukazuje se, že evropský trh práce se vyznačuje postupnou 
externalizací pracovních míst: hierarchicky sestavené subdodavatelské řetězce, vysílání 
pracovníků, dočasná pracovní místa atd. Pokud jde například o dočasné pracovní smlouvy, 
vždy platí, že některé z nich se uzavírají na základě vůle jednotlivce a některé na základě 
požadavků, které jsou jednotlivcům vnuceny. Ve všech případech však existují problémy, 
týkající se informovanosti a školení o rizicích. Zvláště zřetelně se to projevuje v odvětví 
jaderné energetiky.

Vezmeme-li totiž v potaz možné katastrofální následky lidských chyb při nakládání 
s radioaktivními odpady a s vyhořelým palivem, pak musí nutně existovat přísné předpisy, 
týkající se školení, bezpečnosti práce a inspekce vykonávané nezávislými subjekty. Při 
vytváření a uplatňování bezpečnostních postupů je třeba zajistit konzultaci a účast samotných 
pracovníků nebo jejich zástupců. Všem osobám, které pracují na místech, kde jsou 
skladovány nebezpečné látky, nebo se podílejí na přepravě takovýchto látek, by mělo být 
poskytováno pravidelné školení: a to nikoliv pouze technickým zaměstnancům, ale všem 
pracovníkům bez ohledu na délku jejich pracovní smlouvy nebo na úkoly, které vykonávají.

III. Opatření přijímaná v souvislosti s chemickými a biologickými riziky
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Problematika chemických a biologických rizik je sice složitá a dosud nedostatečně objasněná, 
přesto však není sporu o tom, že tato rizika mají na pracovníky velmi negativní dopad. Rychlé 
jednání je na místě v případě azbestu, oxidu křemičitého a dalších známých karcinogenů. Je 
třeba posoudit a určit výrobky, jimiž by bylo možné karcinogenní látky nahradit, a vytvořit 
postupy kontroly u látek, které nahradit nelze. Při prevenci rakoviny a jiných chronických 
nemocí z povolání by mohlo hrát velmi významnou úlohu nařízení REACH: k tomu je 
zapotřebí aktualizovat jeho ustanovení a v plném rozsahu je uplatňovat. Zvláštní pozornost by 
přitom měla být věnována ženám v reprodukčním věku, a to vzhledem k možným dopadům 
na plod.


