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Na základě podobného rozhodnutí, které bylo nedávno přijato proti Amazon France, soud v Le 
Havre nařídil společnosti Renault dne 7. května zastavit činnost ve svém závodě v Sandouville 
nebo bude čelit pokutě. Aby se obnovilo podnikání na místě, musí vedení začít od nuly postup 
informování a projednávání toho, jak bude organizováno opětovné zahájení činnosti, přezkoumání 
jeho dokumentu pro posouzení rizik a zahrnutí psychosociálních rizik a přezkoumání plánů a 
protokolů pro prevenci, pokud jde o externí společnosti. To vše musí být provedeno v úzké 
spolupráci se zástupci zaměstnanců. A konečně, než se zaměstnanci vrátí do práce, musí být každý 
zaměstnanec proškolen o osobních ochranných prostředcích. 

Poté, co věc podal odborový svaz CGT, vydal soud ve městě Le Havre ve čtvrtek 7. května prozatímní 
příkaz. Vyžaduje, aby závod Renault v Sandouville, poblíž Le Havre, pozastavil své činnosti, které 
pokračovaly dne 28. dubna, dokud vedení nesplní řadu povinností. Podle francouzského práva mohou 
zástupci zaměstnanců podniknout naléhavé právní kroky k odložení rozhodnutí vedení, pokud nebyla 
dodržena jejich práva na informace a konzultace. Na tomto stejném právním základě se odborům 
podařilo zastavit podnikání v Amazon France. 

Tento poslední případ, který se týká závodu automobilové skupiny Renault, byl předložen 
odborovým svazem CGT působícím v místě (v přímém rozporu s ostatními přítomnými odborovými 
svazy, z nichž některé byly velmi kritické vůči tomuto právnímu jednání), který požadoval a nakonec 
úspěšně pozastavil rozhodnutí vedení společnosti. Kromě několika otázek nedodržení procedurálních 
pravidel (časové rámce, povaha pozvánek) a dalších skutečností (poskytnutých nedostatečných 
informací) rozsudek vyžaduje pozastavení zahájení podnikání, při zdůraznění a využití následujících 
argumentů: 

– Plán organizačních opatření pro obnovení výroby během epidemie Covid-19 je významný 
plán, který mění pracovní podmínky a vyžaduje konzultaci s orgány zastupujícími 
zaměstnance, nejen informace o nich. 

– Dokumenty předložené v rámci přípravy na jednání („prezentace Powerpoint věnovaná 
organizačním opatřením pro obnovení činnosti, jako jsou časové rámce a doprava, které 
nezmiňují aspekty týkající se zdraví a bezpečnosti pracovníků“) nestačí k tomu, aby mohl 
orgán, vydat informovaný názor na všechna organizační opatření pro postupné obnovení 
činnosti v závodu, protože „nebyl předložen žádný dokument týkající se organizačních 
opatření ohledně zdraví a bezpečnosti pracovníků, konkrétně se týkajících daného závodu“. 
V otázce prevence je důležitý vztah k situaci na daném místě. 

– V souvislosti s tímto posledním bodem rozsudek kritizuje vedení za to, že přijalo „obecná“ 
preventivní opatření, která mají být použita ve všech lokalitách skupiny, zatímco „dokument 
pro posouzení rizik musí být přizpůsoben specifické situaci závodu“. 

– Posuzování rizik a preventivní opatření jsou předmětem sociálního dialogu, který, jak 
zdůrazňují soudci, musí být předmětem výměn se zástupci zaměstnanců. Nařízení uvádí, že 
ačkoli společnost tvrdí, že zřídila „ad hoc smíšené výbory pro zvládání této zdravotní krize a 
zapojení zástupců zaměstnanců“, tyto výbory „nenahrazují podnikovou radu“ (CSE, sociální a 
ekonomický výbor), která, podle názoru soudců, nebyla do preventivního procesu dostatečně 
zapojena. 

 



 

– Nástroje zavedené výrobcem automobilů k zaručení ochrany duševního zdraví zaměstnanců a 
k omezení psychosociálních rizik souvisejících s Covid-19 (zřízení horkých linek atd.), jsou 
nedostatečné, protože „do hodnocení rizik není zahrnuto nic, přičemž musí uvádět všechna 
rizika spojená s Covid-19, kterým jsou zaměstnanci vystaveni “. Mezitím by biologické riziko 
nemělo být posuzováno konkrétně, protože je vyžadováno „pouze v případě profesionálů, 
kteří jsou systematicky vystaveni riziku infekce Covid-19, v důsledku povahy jejich 
obvyklých činností“. 

– Soudci poukazují na to, že používání osobních ochranných prostředků musí být předmětem 
informací a konzultací se zástupci zaměstnanců, a že zástupci zaměstnanců musí být zapojeni 
do navrhování školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

– Každý zaměstnanec musí před návratem do práce absolvovat praktické a vhodné 
bezpečnostní školení, včetně školení o osobních ochranných prostředcích. 
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