Rámcová dohoda o stresu spojeném s prací
1. Úvod
Stres spojený s prací je na mezinárodní, evropské a národní úrovni uznán jako
p edm t zájmu zam stnavatel i pracovník . P i v domí pot eby konkrétní spole né
akce k tomuto problému a p edpokladu, že je Komise bude ohledn stresu
konzultovat za adili evropští sociální partne i tuto problematiku do pracovního
programu sociálního dialogu na léta 2003 - 2005.
Stres m že postihnout kterékoli pracovišt a kteréhokoli pracovníka, bez ohledu na
velikost podniku, oblast innosti, i formu pracovní smlouvy i pom ru. V praxi nejsou
nezbytn postižena všechna pracovišt , ani všichni pracovníci.
ešení stresu p i práci m že vést k v tší výkonnosti a zlepšení bezpe nosti a
ochrany zdraví, s následným ekonomickým a sociálním p ínosem pro podniky,
pracovníky a spole nost jako celek. P i ešení problém stresu spojeného s prací je
d ležité vzít v úvahu r znorodost pracovní síly.
2. Cíl
Cílem této dohody je zvýšit u zam stnavatel , pracovník a jejich zástupc
pov domí a porozum ní stresu spojeného s prací, zam it jejich pozornost na
p íznaky, které by mohly nazna ovat problémy stresu spojeného s prací.
Cílem této dohody je poskytnout zam stnavatel m a pracovník m rámec pro
identifikaci, prevenci a p ípadn zvládání problém stresu spojeného s prací. Cílem
této dohody není p enést zodpov dnost za stres p i práci na jednotlivce.
Sociální partne i EU uznávají, že obt žování a násilí na pracovišti pat í mezi
potenciální stresory. Protože však v rámci pracovního programu sociálního dialogu
na léta 2003 - 2005 posoudí možnost vyjednání konkrétní dohody o t chto otázkách,
tato dohoda se násilím, obt žováním a post-traumatickým stresem nezabývá.
3. Popis stresu a stresu p i práci
Stres je stav, který je doprovázen fyzickými, psychickými i sociálními potížemi nebo
dysfunkcemi a který je výsledkem toho, že se lov k necítí schopen vyrovnat se s
požadavky i o ekáváními do n j vkládanými.
lov k je dob e p izp soben k tomu, aby se vyrovnal s krátkodobým vystavením se
tlaku, který m že být považován za pozitivní, ale má v tší potíže vyrovnat se s
dlouhodobým vystavením se intenzivnímu tlaku. Navíc mohou r zní lidé reagovat na
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podobné situace rozdíln a stejný lov k m že odlišn reagovat na podobné situace
v r zných obdobích svého života.
Stres není nemoc, ale dlouhodobé vystavení stresu m že snížit efektivnost práce a
m že nemoc zp sobit.
Stres vznikající mimo pracovní prost edí m že vést ke zm nám chování a snížení
efektivnosti práce. Všechny projevy stresu v práci nelze považovat za stres s prací
spojený. Stres spojený s prací m že být zp soben r znými faktory, jako je nápl
práce, organizace práce, pracovní prost edí, špatná komunikace apod.
4. Identifikace problém stresu spojeného s prací
Tato dohoda nezamýšlí, p i složitosti fenoménu stresu, poskytnout vy erpávající
seznam jeho potenciálních indikátor . Avšak vysoká míra absence i fluktuace
pracovník , asté mezilidské konflikty i stížnosti pracovník jsou n kterými z
ukazatel problému stresu spojeného s prací.
Zjiš ování, zda jde o problém stresu spojeného s prací, m že zahrnovat analýzu
faktor jako je organizace práce a pracovní postupy (uspo ádání pracovní doby,
stupe autonomie, soulad mezi kvalifikací pracovníka a požadavky pracovního místa,
pracovní zatížení apod.), pracovní podmínky a prost edí (vystavení hrubému
chování, hluku, horku, nebezpe ným látkám apod.), komunikace (nejistota ohledn
toho, co se v práci o ekává, perspektivy zam stnání i nadcházející zm ny apod.) a
subjektivní faktory (emocionální a sociální tlaky, pocit vlastní neschopnosti, vnímaný
nedostatek podpory apod.)
Je-li zjišt n problém stresu spojeného s prací, musí být podniknuty kroky k jeho
prevenci, odstran ní i zmenšení. Ur ení vhodných opat ení je odpov dností
zam stnavatele. Tato opat ení budou realizována s ú astí a spoluprací pracovník
a/nebo jejich zástupc .
5. Odpov dnosti zam stnavatel a pracovník
Podle Rámcové sm rnice 89/391 mají všichni zam stnavatelé zákonnou povinnost
chránit bezpe nost a zdraví pracovník . Tato povinnost se vztahuje rovn ž na
problémy stresu spojeného s prací za p edpokladu, že p edstavuje riziko pro zdraví a
bezpe nost. Všichni pracovníci mají obecnou povinnost dodržovat ochranná opat ení
stanovená zam stnavatelem.
ešení problém stresu spojeného s prací lze realizovat v rámci celkového procesu
hodnocení rizika, prost ednictvím zvláštní protistresové politiky a/nebo konkrétními
opat eními zam enými na identifikované stresory.
6. Prevence, odstra ování i zmenšování problém stresu p i práci
Prevence, odstra ování i zmenšování problém stresu p i práci m že obsahovat
r zná opat ení. Tato opat ení mohou být kolektivní, individuální, nebo obojí. Mohou
být zavád na formou konkrétních opat ení zam ených na identifikované stresory,
nebo jako sou ást integrované protistresové politiky zahrnující jak preventivní, tak
nápravná opat ení.
Jsou-li požadované odborné znalosti na pracovišti nedostate né, lze v souladu s
evropskou a národní legislativou, kolektivními smlouvami a praxí povolat kompetentní
externí odborníky.
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Zavedená protistresová opat ení by m la by být pravideln p ezkoumávána s cílem
hodnocení efektivnosti, toho, zda optimáln využívají zdroj a jsou stále vhodná i
nezbytná.
Mezi taková opat ení m že nap íklad pat it:
manažerská a komunika ní opat ení jako je vyjasn ní cíl podniku a role
jednotlivých pracovník , zajišt ní dostate né manažerské podpory jednotlivc m a
tým m, zajišt ní souladu odpov dnosti a kontroly práce, zlepšení organizace
práce a pracovních postup , pracovních podmínek a prost edí,
školení manažer a pracovník s cílem zvýšit znalosti a chápání stresu, jeho
možných p í in, toho, jak s ním zacházet a/nebo se p izp sobit zm nám,
poskytování informací pracovník m a konzultace s nimi a/nebo s jejich zástupci v
souladu s legislativou EU a národní legislativou, kolektivními smlouvami a praxí.
7. Implementace a následné kroky
Tato dobrovolná evropská rámcová dohoda zavazuje, v kontextu lánku 139
Smlouvy,
leny UNICE/UEAPME, CEEP a EOK (a kontaktní výbor
EUROCADRES/CEC), aby ji zavád li v souladu s postupy a praxí specifickou pro
management a pracovníky v lenských státech a zemích Evropského hospodá ského
prostoru.
Signatá ské strany rovn ž vyzývají své lenské organizace v kandidátských zemích,
aby zavád ly tuto dohodu.
Implementace této dohody bude provedena b hem t í let od data jejího podpisu.
lenské organizace podají zprávu o implementaci této dohody Výboru pro sociální
dialog. Následující t i roky od podpisu této dohody bude Výbor pro sociální dialog
každoro n p ipravovat tabulky shrnující probíhající implementaci dohody. tvrtý rok
Výbor pro sociální dialog vypracuje celkovou zprávu o implementa ních akcích.
Signatá ské strany zhodnotí a p ezkoumají dohodu kdykoli po p ti letech od podpisu,
pokud o to jedna z nich požádá.
V p ípad otázek ohledn obsahu této dohody se mohou zú astn né lenské
organizace spole n nebo jednotliv obracet na signatá ské strany, které spole n
nebo jednotliv odpoví.
P i implementaci této dohody se lenové signatá ských stran vyvarují zbyte nému
zatížení malých a st edních podnik .
Implementace této dohody není opodstatn ním snižování obecné úrovn ochrany
pracovník m již poskytované v oblasti této dohody.
Tato dohoda nebrání právu sociálních partner uzavírat, na p íslušné úrovni, v etn
úrovn evropské, dohody upravující a /nebo dopl ující tuto dohodu zp sobem, který
vezme v úvahu jejich konkrétní pot eby.
Podepsáno v Bruselu, 8. íjna 2004
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