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Stručná zpráva z workshopu EPSU/ETUI na téma „Pracovní p odmínky a 

problematika zdraví a bezpe čnosti pro hasi če“, 10.-12. června 2010, Víde ň 
 
 
 
1) Úvod 
Tato zpráva uvádí hlavní témata diskuzí během workshopu organizovaného Evropským 
odborovým institutem (ETUI) a hasičskou sítí EPSU, který se konal 10.-12. června 2010 v 
rakouské Vídni.  
 
Na posledním setkání hasičů v rámci EPSU v září 2009 (viz zpráva 
http://www.epsu.org/a/5917) jsme se dohodli, že zaměříme následné aktivity sítě na 
problematiku zdraví a bezpečnosti. Jednou z aktivit je ve spolupráci s odborníky ETUI na 
zdraví a bezpečnost připravit brožuru nazvanou „zdraví a bezpe čnost v hasi čském sektoru “. 
Brožura bude obsahovat přibližně 50 stran určených členům, ale také zájemcům z řad široké 
veřejnosti. Bude popisovat problémy a podávat doporučení, do velké míry využívajíc národní 
příklady.  
 
Workshop EPSU/ETUI ve Vídni umožnil vytvoření obsahu brožury spolu s Fabienne 
Scandellovou, vědkyní ETUI, která má hlavní odpovědnost za návrh brožury. Workshop také 
umožnil do hloubky prodiskutovat vývoj týkající se Směrnice o pracovní dob ě (postoj EPSU 
viz http://www.epsu.org/a/6584) a obecných priorit EPSU (viz prezentace). 
 
Workshopu se zúčastnilo 28 účastníků z 18 zemí (viz seznam) spolu se zaměstnanci ETUI 
(Fabienne Scandellová, Viktor Kempa, Jean Claude le Douaron) a EPSU (Richard Pond a 
Penny Clarková). 
 
Zpráva z workshopu, prezentace a další materiály budou zveřejněny na webových stránkách 
EPSU v části pro hasiče http://www.epsu.org/r/315. Upozorňujeme, že upravujeme webové 
stránky, zprávy ze setkání jsou uvedeny ve zvláštní sekci a články o konkrétních problémech 
jsou zvýrazněné v pravém sloupci (na základě informací z dotazníku). Cílem je vytvořit prostor 
také pro národní informace – viz ukázkový článek o hlavních úkolech hasičských stránek 
http://www.epsu.org/a/6652. 
 
Členové, kte ří dosud nevyplnili dotazník zam ěřený na informace o struktu ře požární 
služby a pracovní podmínky v r ůzných zemích, tak mohou u činit nyní.  
 
 
2) Kontext 
Prevence se stává prioritou požárních služeb ve všech evropských zemích. V mnoha z nich 
klesá počet požárů. To však také znamená, že hašení požárů může být nebezpečnější, 
protože hasiči mají méně zkušeností/nácviku. Práce hasičů se stává různorodější a složitější 
kvůli vytváření nových pohotovostních služeb. V mnoha zemích hasiči například poskytují i 
ambulantní služby (nemusí však jít o medicínský zásah). 
 
Hasiči jsou vystaveni narůstajícímu spektru nebezpečných látek, například materiálům 
odolným proti hoření. Dochází také k novým druhům problémů (např. násilí třetích stran). V 
několika zemích působí řada žen hasiček, ale jejich počet je nízký (méně než 3 %). Hasiči 
stále více zajišťují vzdělávací a administrativní úlohy, které jsou často vnímány (a hodnoceny) 
jako méně důležité. V mnoha zemích se věkový profil hasičů posouvá stále výše. V některých 
zemích se příliš spoléhá na „dobrovolné“ hasiče. 
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Hasičské odborové svazy mají ve všech zemích velmi husté pokrytí, jehož úroveň se pohybuje 
mezi 40 % a 95 %, což vypovídá o potenciálu pozitivně reagovat na výzvy. Hasičská síť EPSU 
je hlavním nástrojem k propojení strategií vycházejících ze zkušeností odborových svazů a k 
vytvoření společného evropského přístupu k zlepšování zaměstnaneckých podmínek hasičů a 
kvality požárních služeb. 
 
 
3) Evropský regula ční rámec pro zdraví a bezpe čnost 
Viktor Kempa z organizace ETUI vysvětlil, jakým způsobem oddělení pro zdraví a bezpečnost 
(HESA) spadající pod ETUI1 podporuje strategie odborových svazů k zlepšení zdraví, 
bezpečnosti a blahobytu pracovníků. Mnoho skupin pracovníků čelí náročným pracovním 
podmínkám a/nebo je vystaveno konkrétním rizikům (viz také data z průzkumů agentury 
Eurofound - viz http://www.eurofound.europa.eu/ewco/surveys/index.htm). 
 
Kvůli narůstající intenzitě práce a delšímu pracovnímu životu je ještě důležitější podporovat 
zdravé pracovní prostředí. Dochází k nárůstu dýchacích a dalších problémů způsobených 
chemickými látkami. Evropská unie vytvořila významné „acquis“ v regulacích o zdraví a 
bezpečnosti (viz publikace ETUI „Finding your way round the EU health and Safety 
Legislation “ (česky jako Evropská cesta BOZP), (viz http://hesa.etui-
rehs.org/uk/publications/pub36.htm), avšak tato pravidla jsou málo známá a/nebo 
zavedená. Evropské „acquis“ v oblasti zdraví a bezpečnosti si klade za cíl se systematicky 
vypořádávat s různými druhy rizik na pracovišti jejich vymýcením, nahrazením nebo snížením 
rizik. Odpovědnost za udržování zdraví a bezpečnosti a související postupy je přidělena v plné 
míře zaměstnavateli. Evropská legislativa na druhou stranu považuje za zásadní podmínku 
zapojení pracovníků do problematiky zdraví a bezpečnosti především prostřednictvím 
informací, konzultací a účasti. Evropská unie má vlastní strategický plán pro pětileté období. 
Strategie pro období v letech 2007-2012 je snížit pracovní úrazy a nemoci z povolání o 25 %. 
Převládající většina nemocí a úmrtí souvisejících s prací je v EU způsobena nemocemi z 
povolání. Acquis EU zdůrazňuje preventivní přístup založený na hierarchii preventivních 
opatření. Podle jednoho zásadního pravidla má být práce přizpůsobena osobě, nikoli naopak. 
V diskuzi s Viktorem Kempou bylo zdůrazněno, že: 

• Strategie se soustředí jak na řešení vlivu zdravotních rizik na hasiče, tak na zlepšení 
kvality práce 

• Je důležité rozpoznat a monitorovat hlavní zdravotní rizika, kterým hasiči čelí 

• Potýkáme se s nedostatkem údajů, a to nejen kvůli neexistujícímu standardnímu 
přístupu ke sběru informací 

• V některých zemích (např. ve Španělsku) nejsou hasiči kryti zdravotní a bezpečnostní 
ochranou, která platí pro jiné pracovníky  
 

Dag Skaseth z Fagforbundet Norway představil případovou studii zabývající se způsobem, 
jakým mohou být národní odborové svazy zapojeny do jedné oblasti politiky EU, která přímým 
způsobem ovlivňuje hasiče, a to konkrétně standardizace  osobních ochranných pracovních 
prostředků (OOPP)2. Dag Skaseth uvedl příklad, jak práce k vylepšení standardů probíhala u 
hasičských helem (viz prezentace). Podílení se na standardizaci může být časově náročné a 
složité - a to nejen kvůli převládajícím ekonomickým zájmům, ale tato aktivita je důležitá a 
může dosáhnout hmatatelných výsledků. V diskuzi s Dagem Skasethem bylo zdůrazněno, že: 

                                                 
1 Viz také http://www.etui.org/en/About-ETUI/Departments/Health-and-Safety 
2 Webové stránky ETUI podrobně uvádějí, jakým způsobem jsou vytvářeny standardy, a to na příkladu 
směrnice o strojních zařízeních, viz http://hesa.etui-rehs.org/uk/dossiers/dossier.asp?dos_pk=19 
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• Standardy pro OOPP by měly být ty nejvyšší, které jsou potřebné pro ochranu, je tedy 
potřeba dobré vyhodnocení rizik. Problémem mohou být také příliš vysoké standardy 
(příklad hasičů z USA, kteří utrpěli úpal)  

• Standardizace má své výhody a nevýhody (např. může být překážkou k zavádění 
nových a lepších materiálů) 

• Standardy je nutné vnímat v kontextu úkolů, které mají být provedeny. Ani ty nejlepší 
standardy někdy nestačí (což znamená, že je důležité hodnotit úkoly)  

• Důležitá je také péče a údržba vybavení  

• Podle právních předpisů EU mají vlády pomáhat sociálním partnerům ovlivňovat 
přípravu a monitorování standardům a některé země tak činí (např. Dánsko a 
Švédsko). Svazy by z těchto předpisů měly maximálně těžit. 

 
 

4) Náčrt brožury ETUI o „zdraví a bezpe čnosti v hasi čském sektoru“  
Fabienne Scandellová popsala strukturu plánované brožury. Brožura bude mít přibližně 50 
stran určených členům, ale také zájemcům z řad široké veřejnosti. Bude popisovat problémy a 
podávat doporučení, do velké míry využívajíc zkušenosti členů EPSU. Bude obsahovat čtyři 
části: 

• Představení hasičského sektoru  

• Charakteristiku pracovních a zaměstnaneckých podmínek 

• Vliv na zdraví a bezpečnost 

• Strategie odborových svazů  
 
Brožura by měla reflektovat zkušenosti všech svazů/zemí. 
 
Budou zdůrazněny také "úspěchy" svazů. Během workshopu jsme se dozvěděli o mnoha 
úspěších, například: 

• Ve Švédsku funguje projekt sociálních partnerů v oblasti péče a čištění OOPP. Mnoho 
chemikálií se může vsakovat do kůže, proto je tedy velmi důležité praní a omývání. 
Dozvěděli jsme se, že hasiči mohou být v tomto velmi dobře vyškoleni a vybaveni, ale 
přesto to nedělají správně. Projekt zahrnuje i vytváření standardních postupů a 
programů pro praní a omývání vybavení po zásazích (viz prezentace....) 

• Ve Finsku se svazy podílejí na multidisciplinárním projektu zaměřeném na zlepšení 
„operační kapacity“ hasičů. Projekt se zabývá mnoha různými prvky, včetně 
vyhodnocení rizik (viz prezentace)  

• Svaz v Estonsku úspěšně vyjednal systém 24hodinových služeb pro hasiče, přestože 
se tato dohoda musí každý rok obnovovat 

• Italské svazy úspěšně vedly kampaň za speciální brýle pro hasiče se zhoršeným 
zrakem. 

 
Vzhledem k tomu, že všichni účastníci zdůraznili důležitost vyhodnocení rizik a prevence, bylo 
by užitečné získat v této oblasti více příkladů. 
 
Návrh brožury bude vytvořen po workshopu a bude do velké míry vycházet z diskuze a 
příkladů od členů EPSU. Před finalizací brožury bude možné přidat další informace. Po 
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dokončení brožury se můžeme zabývat příležitostmi pro její šíření a používání k zlepšení 
zdravotních a bezpečnostních podmínek na národní úrovni.3 
 
Institut ETUI pracuje na návrzích řady brožur týkajících se zdraví a bezpečnosti, které jsou 
určené pro konkrétní sektory / skupiny pracovníků.  
 
 
5) Stav vyjednávání sm ěrnice EU o pracovní dob ě  
Richard Pond popsal problémy uvedené při probíhající konzultaci směrnice v Evropské komisi 
(viz prezentace). EPSU zdůrazňuje, že právo EU musí chránit pracovníky (a veřejnost) před 
zdravotními a bezpečnostními aspekty práce přes čas a špatné organizace práce. Touto 
problematikou se zabýval také průzkum o pracovní době v rámci sítě z roku 2006 
http://www.epsu.org/a/2633. V diskuzi s Richardem Pondem bylo zdůrazněno, že  

• V některých zemích pracují „dobrovolní“ hasiči příliš mnoho hodin 

• Při součtu pracovní doby za rok respektují hasiči ve většině zemí průměrných 48 hodin 
týdně  

• V některých zemích však práce v rámci „pohotovosti“ není považována za pracovní dobu 
(navzdory rozsudkům Evropského soudního dvoru) 

• Kvůli systému služeb a/nebo nedostatku zaměstnanců je obtížné dodržovat potřebnou 
dobu odpočinku 

• Některé požární služby musely sáhnout k částečnému zrušení zákona dle směrnice o 
pracovní době v oblasti doby odpočinku a práce v noci. Některé služby však se však 
uchýlily k individuální trvalé výjimce z 48hodinového týdne, protože nebyly schopné 
přeorganizovat pracovní dobu tak, aby dodržely 48hodinový průměr 

• Je nutné si dále vyměňovat zkušenosti s krátkodobými a dlouhodobými vlivy různých 
systémů služeb na zdraví. Způsob organizace systémů služeb také ovlivňuje životní styl 
hasičů.  

• V některých zemích je problémem dvojí práce. (Poznamenáváme, že regulace pracovní 
doby se týká jednotlivých pracovníků, nikoli smlouvy o zaměstnání.) 

• Některé části pracovní doby nejsou placené (ale směrnice EU se nezabývá otázkou 
mzdy).  

 
Z diskuze s Richardem Pondem a setkání pracovních skupin je zřejmé, že zdravotní a 
bezpečnostní aspekt pracovní doby je klíčovou obavou hasičské sítě a že standardy EU v 
těchto oblastech jsou základem „sociální Evropy“. 
 
 
6) Další probíraná témata 
Během workshopu jsme se zabývali řadou dalších témat, ke kterým se můžeme v budoucnosti 
vrátit. Patřila k nim: 

• Příliš velká závislost na dobrovolných hasičích v některých zemích. Charta hasičů EPSU 
jasně uvádí, že dobrovolní hasiči mají doplňovat, nikoli nahrazovat profesionální hasiče. 
V této oblasti by bylo užitečné zjistit informace o strategiích svazů. Aktuální a 
nadcházející škrty ve veřejných rozpočtech mohou zvýšit tlak na požární služby.  

                                                 
3 Například ve spolupráci s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA) 
se sídlem v Bilbau. Agentura má svá kontaktní místa ve všech členských státech EU, kandidátských 
zemích a v zemích Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 
http://osha.europa.eu/en/about/organisation/focal_points. 
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• Způsob konstrukce systémů kolektivního vyjednávání ovlivňuje organizaci požární služby 
a vykonávané úlohy (a také zdraví a bezpečnost). „Důraz“ kladený na prémie za práci v 
noci nebo práci v systému služeb může například ovlivnit způsob rozprostření životních 
výdělků a způsob hodnocení různých úkolů. Opět by byla užitečná výměna názorů na 
téma určování mezd  

• V některých zemích probíhají iniciativy podporující vstup žen do požárních služeb. Tyto 
iniciativy by měly být podporovány.  

• Strategie školení a celoživotního učení by se neměly soustředit pouze na úkoly, které 
hasiči provádějí v současnosti, ale měly by také připravit hasiče na nové úkoly v 
budoucnosti, a to jak v rámci požární služby, tak mimo ni. Bylo by užitečné více 
diskutovat o tomto tématu.  

 
 

7) Závěry a následná aktivita 
Diskuze z workshopu bude zdrojem příručky o zdraví a bezpečnosti a doufáme, že bude 
příručka praktickým nástrojem pro podporu strategií odborových svazů v oblasti zdraví a 
bezpečnosti. 
 
Diskuze o pracovní době budou také využity v rámci politiky EPSU. 
  
Jak bylo již uvedeno, žádáme účastníky workshopu o ověření a doplnění přílohy této zprávy 
ohledně národních informací. Informace zašleme také členům, kteří se nemohli zúčastnit 
workshopu. 
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