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Úvod 

Signatáři této dohody se rozhodli stanovit základní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve všech společnostech skupiny GDF SUEZ. 

Tato dohoda je součástí průmyslového projektu Skupiny, zaměřeného na trvale udržitelný 
rozvoj, výrazem hodnot náročnosti, angažovanosti, odvahy a soudržnosti Skupiny. 
 
Tato dohoda vyjadřuje vůli Skupiny převzít odpovědnost vůči různým zúčastněným stranám, 
nad rámec dodržování zákonných povinností. 
 
Tuto dohodu doplňují střednědobý akční plán, stanovující vyčíslené cíle a způsob plošného 
provádění této dohody, a vnitropodniková pravidla Skupiny. 
 
Naše ambice 
 
„Dosáhnout, aby se každý zaměstnanec, vedoucí pracovník či manažer stal angažovaným 
ochráncem nejen vlastního zdraví a bezpečnosti, ale i zdraví a bezpečnosti druhých.“ 
 
Skupina provozuje svou činnost v oblastech, které jsou pro život hlavní. Signatáři této dohody 
považují zdraví a bezpečnost za své základní požadavky. 
 
Proto Skupina musí čelit třem hlavním výzvám: 
 
o Zachovat nedotknutelnost osob a majetku1.  

Při výkonu naší profese dodržujeme bezpečnost a respektujeme fyzické a psychické zdraví 
jednotlivců.  
Naše činnost nesmí vést k nehodě či nemoci. 
 
To se týká jak našich stálých zaměstnanců, tak i dočasných pracovníků, zákazníků, 
poskytovatelů služeb a ostatních subjektů. 

 

o Podporovat kvalitu života na pracovišti  

Ochrana zdraví si vyžaduje, aby každý zaměstnanec měl ty nejlepší podmínky pro svou 
práci. 

Důraz musí být kladen zejména na prevenci rizik spojených s: 
- expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům, 
- poškozením kosterní a svalové soustavy, 
- psychosociálními faktory2, 
- rizikem únavy spojeným s pracovní situací, zejména při netypické pracovní době3 

nebo při řízení motorového vozidla. 
 

                                                           
1 Majetek: jde o hmotný a nehmotný majetek, který může být zničen nebo poškozen v souvislosti s pracovním úrazem nebo 
průmyslovou havárií. 
2 Psychosociální rizika: psychosociální rizikové faktory souvisejí s pracovním prostředím a se způsobem organizace práce. 
Psychosociální rizikové faktory jsou spjaty se situacemi, jako stres, morální obtěžování, násilí, strádání atd. 
3 Netypická pracovní doba: práce na směny, noční práce, střídání směn, pracovní pohotovost. 
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o Zlepšit zdraví a zvýšit bezpečnost profesionálním přístupem všech 
 

Zdraví a bezpečnost jsou jádrem požadavků na profesionalismus. Profesionalismus si 
vyžaduje odborné znalosti, důslednost, smysl pro dobře vykonanou práci, anticipaci, 
inovaci. Posiluje image Skupiny v očích našich zákazníků i celé společnosti a přispívá ke 
zvýšení naší výkonnosti. Odborné vzdělávání hraje důležitou úlohu a je nutné ho plně 
využívat. 

Prevence rizik v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti chrání lidské životy a pečuje o 
materiální a technické bohatství Skupiny, které musí být udržováno v dobrém provozním 
stavu. Prevence rizik v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti přispívá výrazně k úspěchu 
Skupiny ve všech oblastech. 
 

KAPITOLA 1 - ZÁSADY  

Článek 1.1: Působnost 

Tato dohoda se týká evropských dceřiných společností, které jsou součástí konsolidačního 
celku GDF SUEZ a u nichž Skupina vykonává dominantní vliv. 

U dceřiných společností v neevropských zemích, které jsou součástí konsolidačního celku 
GDF SUEZ a u nichž Skupina vykonává dominantní vliv, bude tato dohoda uplatněna jako 
jednostranné rozhodnutí.  

Členové správní rady (představenstva), ve kterých GDF SUEZ nevykonává kontrolu činnosti, 
musí rovněž prosazovat směry uvedené v této dohodě. 

Článek 1.2: Zásady:  

Trvalé zlepšování výsledků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a průmyslové 
bezpečnosti spočívá v dodržování 8 základních zásad. 
 

1. Zohlednění rizik ve všech rozhodovacích procesech 
 

Před přijetím rozhodnutí (o projektu, akvizici, investici, průmyslovém 
využívání, zásadní organizační změně, novém kontraktu…) je nutné 
identifikovat a vyhodnocovat rizika, aby je bylo možné kontrolovat. 

Zohledňování rizik musí patřit ke hlavním kritériím, zahrnutým do všech 
procesů Skupiny, zejména do nákupů. 

Zdraví a bezpečnost osob musí mít přednost před kontinuitou služeb. 

Zdroje musí být v souladu se závazky v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti. 
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2. Účast na prevenci rizikových situací 
 

Prevence nehod je založena na konstatování, že řada nehod, mimořádných 
událostí, dysfunkcí a nebezpečných situací spolu vzájemně souvisí. 

Identifikace těchto rizikových situací a zavádění preventivních a nápravných 
opatření si vyžadují aktivní spoluúčast vedení Skupiny, odborníků v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zaměstnanců a jejich zástupců 
v orgánech zastupujících zaměstnance nebo v odborových organizacích, 
v závislosti na jednotlivých zemích. Cílem těchto postupů je trvalé snižování 
rizikových situací a chování. 

Sdílená analýza nehod, mimořádných událostí a nebezpečných situací, za 
účasti všech zainteresovaných subjektů, musí vést k hledání hlubokých 
technických, organizačních a lidských příčin a rizik v oblasti pracovního 
prostředí a na jejich základě ke stanovení nápravných opatření. 
 

 
3.  Podpora ovzduší vzájemné důvěry a dialogu 

 
Očekávaná účast všech jednotlivců si vyžaduje posilovat ovzduší vzájemné 
důvěry a dialogu zapojením všech zaměstnanců do prevence rizik a vytvořením 
společného účinného systému ochrany zdraví a bezpečnosti.  

Podpora návrhů preventivních opatření, pedagogický přístup a valorizace 
úspěchů slouží k posilování motivace každého jednotlivce. 

V tomto duchu je nalezení chyb zdrojem pokroku. Omyly jsou nejčastěji 
zapříčiněny organizačními a lidskými chybami.  

Skupina se zavazuje, že bude každému zaměstnanci nápomocna v případě, že 
bude právně zpochybněno jeho jednání týkající se aspektů zdraví a bezpečnosti 
v souvislosti s výkonem jeho pracovní činnosti, po dohodě s dotyčným 
zaměstnancem.  

 
4. Stanovení priorit prevence 

 
 Tento závazek spočívá v: 
 

- odstraňování rizika u zdroje;  

- snižování pravděpodobnosti výskytu obávané události nebo situace 
zavedením preventivních opatření určených k omezení expozice rizikovým 
faktorům, v souladu s principem optimalizace rizik ALARP - As low As 
Reasonably Practicable,  

- zavedení opatření kolektivní ochrany za účelem snížení potenciální 
závažnosti obávané události nebo situace, 

- používání osobních ochranných prostředků. 
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5. Porovnání, sdílení a předávání zkušeností 
 
Interní a externí srovnávání (analýza benchmark) a předávání zkušeností 
umožňují identifikovat a sdílet příklady správné praxe a posílit tak naši 
schopnost působení v oblasti prevence. Zohledňuje se zejména analýza nehod, 
mimořádných událostí, průmyslových dysfunkcí, nebezpečných situací a 
zdravotních rizik.  
 

6. Úroveň prevence a ochrany našich externích dodavatelů musí být alespoň na 
ekvivalentní úrovni jako úroveň ochrany našich zaměstnanců.  

 
Externí dodavatelé a poskytovatelé služeb přispívají ke kvalitě naší činnosti a 
k bezpečnosti našich postupů. V tomto rámci musíme písemně stanovit 
zdravotní a bezpečnostní podmínky, které budou v souladu s našimi nároky, 
prosazovat jejich dodržování a zajišťovat jejich kontrolu spolu s externími 
dodavateli a poskytovali služeb. 

Za účelem snížení rizik bude zvláštní pozornost věnována omezení počtu 
subdodavatelů.  

 
7. Dodržování právních předpisů a vnitřního řádu 

 
Dodržování národních právních předpisů je povinné. Vnitropodniková pravidla 
Skupiny platí ve všech právních subjektech bez ohledu na zemi působení a 
okolnosti. Tato vnitřní pravidla stanoví nutné minimum, které může být 
přísnější než požadavky národní legislativy.  
 
Předpisy, pravidla a pokyny musí být známy, správně pochopeny a dodržovány 
všemi, kteří je mají uplatňovat. 
 
Chyby mohou být předmětem sankcí až po důkladné analýze situace, pokud k 
nim došlo úmyslně a/nebo opakovaně.  

 
8. Příprava na řízení krize 

 
Každý podnik vypracuje ve spolupráci se zástupci zaměstnanců interní krizový 
plán, který zajistí plynulost operací, v případě ohrožení zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců. Tento plán musí obsahovat:  

- způsob vyhlašování poplachu a způsob evakuace,  

- zdroje nezbytné k identifikaci a kontrole všech předvídatelných 
nouzových situací,  

- postupy pro řízení krize včetně plánu pokračování činnosti. 

Provozní proveditelnost krizových plánů musí být pravidelně prověřována 
organizováním cvičných poplachů. Výměna zkušeností z těchto nácviků a 
sdílení zkušeností z reálných zásahů při mimořádných událostech a nehodách 
budou využity v procesu neustálého zlepšování. 
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KAPITOLA 2 −−−− VÝCHOZÍ BODY 

Systém prevence se opírá o zapojení manažerů a jednotlivců, sociální dialog a nástroje řízení 
a komunikace: musí přispívat k posílení společného účinného systému v oblasti ochrany 
zdraví a bezpečnosti.  

Článek 2.1: Zapojení manažerů 

 
Angažovanost manažerů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti spočívá zejména:  
  

o v zajištění zdravého a bezpečného pracovního prostředí, kterého se dosáhne 
identifikací, vyhodnocováním a kontrolou všech rizik, 

 
o ve vymezení a formalizaci úkolů a odpovědností všech,  

 

o v přidělování práce s ohledem na kompetence, organizaci a pracovní vytížení 
zaměstnanců, 

 
o v přímém zajištění odpovědnosti za bezpečnostní dohled, ve spolupráci 

s odbornými poradci, 
 

o ve vypracování a zveřejnění pokynů, v zabezpečení jejich správného pochopení a 
kontroly jejich zavedení do podnikové praxe všemi dostupnými prostředky, 
 

o ve vytváření a rozvoji schopností: 
• všech úrovní profesní hierarchie v oblasti managementu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci,  
• zaměstnanců při hodnocení rizik a uplatňování příslušných pokynů 

v praxi, 
 

o v individuální i kolektivní mobilizaci zaměstnanců k účasti v procesu trvalého 
zlepšování,  

 
o v příkladném chování, profesionálním přístupu a důslednosti, 

 
o v příkladném a angažovaném jednání, pravidelnou přítomností v terénu a mezi 

pracovními týmy, 
 
o v přerušení nebo zastavení činnosti, pokud nemůže být vykonávána v souladu s 

požadovanými zdravotními a bezpečnostními podmínkami, 
 

o v začleňování, poskytování pomoci a podpory tělesně postiženým osobám a 
zaměstnancům při jejich návratu do pracovního procesu po úraze či dlouhodobé 
nemoci. 
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Článek 2.2: Zapojení jednotlivců 

 
Ochrana zdraví a bezpečnosti si vyžaduje účast všech jednotlivců bez ohledu na pozici ve 
firemní hierarchii. Zapojení jednotlivců spočívá zejména: 
 

o v pochopení a používání pravidel a pokynů; 
 

o v aktivní účasti na školeních, vedoucích k prohloubení odborných znalostí 
v oblasti hodnocení rizik a uplatňování příslušných pokynů v praxi; 
 

o v ubezpečení se, že rizika spojená s výkonem činnosti byla identifikována a 
vyhodnocena před každým zásahem. Při vážném a bezprostředním ohrožení je 
nutné zastavit výkon činnosti; 

 
o v aktivním dodržování pravidel ochrany vlastního zdraví a bezpečnosti a 

bezpečnosti druhých; 
 

o v informování nadřízených pracovníků o nebezpečných situacích a příkladech 
správné praxe; 

 

o v přijímání iniciativ a v podávání vlastních návrhů na zlepšení. 

Článek 2.3: Sociální dialog 

Zdraví a bezpečnost jsou kolektivními výzvami sociální soudržnosti, které si vyžadují dialog a 
dosažení dohody všech zúčastněných stran. 

Na úrovni Skupiny, řídicí výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci spadá přímo pod 
výkonný výbor. Je složen ze zástupců vedení Skupiny a deseti členů evropské rady 
zaměstnanců, ke kterým jsou jedenkrát ročně přizvání 4 zástupci ze společností se sídlem v 
některé z neevropských zemí. Řídicí výbor dohlíží nad dodržováním závazků a zásad 
obsažených v této dohodě a v dohodách o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci uzavřených 
na úrovni Skupiny a navrhuje opatření ke zlepšení. Řídicí výbor sleduje vývoj dosažených 
výsledků v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, v souladu s právními předpisy a 
doporučeními Mezinárodní organizace práce. Stálé oborově zaměřené pracovní skupiny a 
pracovní skupina ERZ dohlížejí nad prováděním této dohody a v případě potřeby předávají 
své návrhy řídicímu výboru. Řídicí výbor předkládá bilanci své činnosti jednou ročně 
evropské radě zaměstnanců, s důrazem na sledování provádění závazků a zásad plynoucích z 
této dohody. Evropská rada zaměstnanců tak získá možnost kontroly provádění dohody a 
bude moci předkládat zlepšovací návrhy. 

Orgány pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, složené ze zástupců zaměstnanců 
nebo odborových organizací, v závislosti na jednotlivých zemích a zástupců vedení Skupiny, 
se ve spolupráci se závodními lékaři a odbornými poradci z oblasti ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci, podílejí na identifikaci rizikových situací, na plánování a monitorování 
prevence v jednotlivých podnicích na místní úrovni. 
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Článek 2.4: Nástroje managementu a komunikace 

 
2.4.1 Nástroje managementu 
 
Skupina se zavazuje zavést v každém podniku systém řízení založený na politice ochrany 
zdraví a bezpečnosti, na trvalém zlepšování, vyhodnocování a odstraňování rizik spojených 
s předmětem své činnosti. Systém řízení je založen na sociálním dialogu a následujících 
opatřeních: 
 

o Zpracování Pravidel pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na úrovni ústředí, 
odvětví a/nebo obchodních jednotek (BU). 
 

o Jednotlivá odvětví Skupiny stanoví každý rok směry pokroku a své kvalitativní a 
kvantitativní cíle. Tato opatření jsou přijímána na základě jednání ve vzájemné 
shodě mezi odvětvími a ústředím na jedné straně a mezi obchodními jednotkami a 
zastřešujícím odvětvím na straně druhé. 

 
o Střednědobý akční plán, s výhledem na 3 roky, je každým rokem aktualizován. 

 
o Pravidelné vyhodnocování systému managementu (sebehodnocení, interní a 

externí audit) slouží ke kontrole skutečného provádění zásad a závazků plynoucích 
z této dohody. 

 
o Pravidelné schůze vedení, minimálně jednou ročně. 
 
o Interní kontrola vycházející z referenčního dokumentu o politice v oblasti ochrany 

zdraví a bezpečnosti při práci GDF SUEZ, vypracovaného společnou sítí 
pracovníků BOZP a vnitřního auditu, provádí kontrolu podle přijatých směrů. 
 

o Každoroční hodnocení manažerů je příležitostí k analýze jejich zapojení do akcí 
vedoucích ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, k hodnocení 
osobních výsledků a výsledků pracovních týmů. 

 
2.4.2 Nástroje komunikace a vzájemných výměn 
 
Na nástroje komunikace mezi nadřízenými a podřízenými je kladen velký důraz. 
Komunikační nástroje musí podporovat: 

 
- znalosti: 

o naší politiky ochrany zdraví a bezpečnosti, 
o sledovaných cílů, 
o dosažených výsledků, 

- sdílení zkušeností a příkladů správné praxe uvnitř jednotlivých podniků a ve 
Skupině. 
 

Komunikace musí být transparentní, konkrétní, pozitivní, participativní, aby mohla posilovat 
povědomí zaměstnanců o zdraví a bezpečnosti. Musí poskytnout odpovědi na všechny otázky, 
které si zaměstnanci mohou klást v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
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Musíme rovněž komunikovat o prevenci rizik s našimi zákazníky, externími dodavateli a 
obecně ostatními subjekty, kteří přicházejí do styku s našimi zařízeními a naší činností. 
Komunikace se musí rozšířit na všechny zákazníky, uživatele našich výrobků a služeb, a na 
dotčenou veřejnost. 

KAPITOLA 3 −−−− ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 3.1: Kontrola provádění dohody 

Výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je pověřen kontrolou provádění dohody 
v souladu s článkem 2.3. Výbor pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví sledované 
ukazatele a způsob kontroly provádění dohody. 

Článek 3.2: 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. 

V souladu s příslušnými ustanoveními Zákoníku práce může být dohoda revidována. 

Článek 3.3: 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 3.4: 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 zam ěstnance spole čností Skupiny:   
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