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Prohlášení o kultuře bezpečnosti evropských 

železnic 
Společně za bezpečnost železnic 

 

Toto prohlášení ukazuje závazek vedoucích představitelů a orgánů v celém evropském železničním 
odvětví zvyšovat povědomí a podporovat pozitivní kulturu bezpečnosti. Pozitivní kultura 
bezpečnosti posiluje účinky systému zajišťování bezpečnosti a zlepšuje schopnost a účinnost řízení 
bezpečnosti. 

Jakožto vedoucí představitelé odvětví železnic, kteří toto prohlášení stvrzují svým podpisem, 
souhlasíme s tímto: 

〉 Bezpečnost je hlavním faktorem účinnosti a spolehlivosti železničních služeb. Bezpečnost 
nesmí být ohrožena ani v případě různých protichůdných obchodních cílů. Naše prohlášení 
o vizi, cíle a ukazatele, přidělování zdrojů a veškeré aspekty strategie a každodenního 
provozu toto podpoří. Řádné řízení bezpečnosti se aktivně opírá o přístup založený na 
posouzení rizik. 

〉 Naše organizace budou prosazovat zásady bezpečnosti, podávání zpráv a spravedlivého 
posuzování mezi vedením, zaměstnanci a dalšími stranami, včetně orgánů, smluvních 
partnerů, dodavatelů a poskytovatelů služeb. Společně budeme aktivně prosazovat 
vzájemný respekt, podporu a spolupráci s cílem vybudovat důvěru mezi našimi 
organizacemi a vytvořit společné porozumění realitě na pracovišti. 

〉 Bezpečnost je individuální odpovědností úměrnou odborné přípravě, praxi a profesním 
standardům, které odpovídají dané úloze nebo funkci. Naše organizace jsou odpovědné za 
podporu pozitivního chování v oblasti bezpečnosti a za zajištění vhodného prostředí, které 
umožní bezpečné provádění pracovních činností, včetně navrhování pracovních míst, 
nástrojů, odborné přípravy a postupů. 

〉 V provozním železničním prostředí se jednotlivci navzdory své odborné přípravě, odborným 
znalostem, zkušenostem, schopnostem a dobré vůli mohou potýkat se situacemi, kdy meze 
lidské spolehlivosti v kombinaci s nežádoucími a nepředvídatelnými systémovými vlivy 
mohou vést k nežádoucím výsledkům. Naše organizace jsou odhodlány přijmout nezbytná 
opatření k řízení rizik, včetně rizik souvisejících s mezemi lidské spolehlivosti. 
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〉 Šetření a analýza událostí se musí zaměřovat spíše na výkonnost systému, podmínky 
a faktory, které ovlivňují pracovní praxi, než na určování viny nebo individuální 
odpovědnosti. Tento přístup je třeba uplatňovat s výjimkou případů hrubé nedbalosti, 
úmyslných přestupků a rušivých činů, které vážně ohrožují úroveň bezpečnosti železnic. 

〉 Pozitivní chování a iniciativy v oblasti bezpečnosti je třeba zaznamenat a sdílet v rámci 
organizací i mezi nimi, abychom dali najevo, že si ceníme nepřetržitého zlepšování 
bezpečnosti. 

〉 Jednotlivci na všech úrovních v našich organizacích se aktivně podílejí na definování toho, 
jak průběžně rozvíjet, propagovat a pravidelně posuzovat organizační zásady a postupy 
s cílem podpořit pozitivní kulturu bezpečnosti. 

 

Společně můžeme dosáhnout našeho cíle, 
aby se Evropská unie stala světovým lídrem v oblasti bezpečnosti železnic. 
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Agentura ERA – porozumění kultuře bezpečnosti 

Kultura bezpečnosti spočívá v interakci mezi požadavky systému zajišťování bezpečnosti, jak si je lidé 
vykládají v závislosti na svých postojích, hodnotách a přesvědčeních a jak skutečně jednají, což se 

projevuje v jejich rozhodování a chování. 
Pozitivní kultura bezpečnosti se vyznačuje kolektivním závazkem ze strany vedoucích představitelů 

a jednotlivců, že budou vždy jednat bezpečně, zejména pokud se mají rozhodnout mezi protichůdnými 
cíli. 

 

 

Odkazy na právní předpisy: přepracované znění směrnice o bezpečnosti železnic - směrnice (EU) 
2016/798 

10. bod odůvodnění: Členské státy by měly podporovat kulturu vzájemné důvěry, jistoty a učení, při které by byli zaměstnanci 
železničních podniků a provozovatelé infrastruktury vybízeni, aby přispívali k rozvoji bezpečnosti při zajištění důvěrnosti. 

Ustanovení čl. 9 odst. 2: Provozovatelé infrastruktury a železniční podniky podporují prostřednictvím systému zajišťování 
bezpečnosti kulturu vzájemné důvěry, jistoty a učení, při které jsou zaměstnanci vybízeni k tomu, aby přispívali k rozvoji 
bezpečnosti při zaručení důvěrnosti. 

Ustanovení čl. 29 odst. 2: Agentura zhodnotí vývoj v oblasti kultury bezpečnosti včetně hlášení událostí. Do 16. června 2024 
předloží Komisi zprávu, která bude případně obsahovat zlepšení, která je v systému třeba provést. 
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