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Rok 2016 byl pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) důležitý, 
jelikož šířila poselství plynoucí z několika stěžejních projektů, včetně druhého kola Evropského 
průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2) a velkého projektu s názvem 
„Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu 
stárnoucí pracovní síly“, který zadal Evropský parlament. 

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017 zažila velmi úspěšný rok a představila uživatelsky 
přívětivý elektronický průvodce a nástroj pro vizualizaci dat. Za všechny tyto úspěchy vděčíme píli 
a odhodlání zaměstnanců agentury EU-OSHA a obrovské podpoře našich národních kontaktních míst 
a partnerů kampaně. 

 

1 Předvídání změn 
V březnu 2016 agentura EU-OSHA zahájila nový dvouletý 
projekt s názvem „Foresight on new and emerging 
occupational safety and health risks associated with 
information and communication technologies and work 
location by 2025“ (Prognóza nových a vznikajících rizik 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti 
s informačními a komunikačními technologiemi a místem 
výkonu práce do roku 2025). Projekt zkoumá potenciální 
dopady vývoje v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a změn místa výkonu práce na bezpečnost 
a ochranu zdraví pracovníků. Výsledky kromě podnícení 
debaty o možných politikách a opatřeních poskytnou informace tvůrcům politik EU a členských států 
a sociálním partnerům. 

V lednu 2016 představili své práce na semináři pro řídící radu agentury EU-OSHA autoři tří odborných 
článků, jejichž vypracování zadala agentura EU-OSHA a které se zabývaly crowdsourcingem, robotikou 
a léky zvyšujícími výkonnost. Bylo zadáno vypracování dalších dvou odborných článků, a sice 
o 3D tisku a softwaru pro sledování pracovníků, které budou zveřejněny v druhé polovině roku 2017. 

 
2 Fakta a čísla 
2.1 ESENER 
Druhé kolo průzkumu ESENER zkoumalo téměř 50 000 pracovišť ve 36 zemích v průběhu roku 2014. 
Souhrnná zpráva byla zveřejněna v březnu 2016 a zjištění dvou navazujících studií1 byla představena 
na plenárním zasedání Poradního výboru Evropské komise pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
konaném v listopadu 2016. Další dvě navazující studie o 1) řízení psychosociálních rizik a o 2) 
postupech řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) byly zahájeny v roce 2016 a výsledky 
                                            
 
1 Zpráva s názvem „Worker participation in the management of OSH“ (Účast zaměstnanců na řízení BOZP), včetně hlavní 

zprávy, shrnutí a sedmi zpráv o jednotlivých zemích a „A joint analysis of three major surveys on safety and health at work: 
ESENER-2 (Společné analýzy tří hlavních průzkumů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: ESENER-2), ad hoc modul 
šetření LFS (šetření pracovních sil) 2013 zaměřeného na pracovní úrazy a další zdravotní problémy spojené s prací a šestý 
průzkum pracovních podmínek v Evropě (EWCS), zveřejněný jako hlavní zpráva a shrnutí. 

© EU-OSHA, fotografie Shutterstock/věda 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
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budou zveřejněny v roce 2018. Zjištění průzkumu ESENER-2 byla představena na akcích na vnitrostátní 
a mezinárodní úrovni. Jedním ze závěrečných projektů bude hodnocení průzkumu ESENER-2, na 
základě něhož bude navržen průzkum ESENER-3, který se uskuteční na začátku roku 2019. 

2.2 Přehledy v oblasti BOZP 
V roce 2016 byl dokončen tříletý pilotní projekt „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku – 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kontextu stárnoucí pracovní síly“. Jeho hlavním cílem bylo 
zkoumat, jak by bylo možné zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souvislosti s problémy 
spojenými se stárnoucí pracovní silou, a pomoci při vývoji politik v této oblasti. Hlavní zjištění zprávy 
jsou k dispozici v závěrečné zprávě z celkové analýzy v rámci projektu „Bezpečnější a zdravější práce 
v každém věku“. 

V roce 2016 byly zveřejněny první výsledky tříletého projektu 
zaměřeného na identifikaci efektivních politik, strategií a praktických 
přístupů k řízení BOZP, zejména v mikropodnicích a malých 
podnicích. Zpráva „Souvislosti a opatření pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích v EU – projekt 
SESAME“ potvrzuje význam mikropodniků a malých podniků pro 
hospodářství EU, zároveň však zdůrazňuje obavy týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků a poukazuje na faktory 
přispívající ke špatnému řízení BOZP v malých podnicích. Další 
zpráva o stanoviscích pracovníků mikropodniků a malých podniků 
a vlastníků těchto podniků bude zveřejněna v roce 2017. 

V roce 2016 pokračovaly práce na jednotlivých projektech v rámci přehledu v oblasti BOZP se 
zaměřením na nemoci z povolání a zdravotní postižení spojená s prací. Studie literatury k prvnímu 
projektu s názvem „Rehabilitation and return to work after cancer“ (Rehabilitace a návrat do práce po 
nádorovém onemocnění) byla zveřejněna dne 4. února 2017, na který připadl Světový den boje proti 
rakovině. Studie literatury k dalším projektům 2  budou 
zveřejněny později v roce 2017. 

Cílem dalšího projektu přehledu v oblasti BOZP s názvem 
„Náklady a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ je 
odhadnout hodnotu BOZP pro společnost a pomoci tak tvůrcům 
politik, výzkumným pracovníkům a zprostředkovatelům činit 
informovaná rozhodnutí týkající se politik a postupů v oblasti 
BOZP. První zpráva o přezkumu dat „Odhad nákladů na 
pracovní úrazy a nemoci z povolání: analýza evropských zdrojů 
údajů“ byla zveřejněna v roce 2016. První oblast druhé fáze 
projektu byla zahájena v roce 2016. Později v roce 2017 bude 
představen nástroj pro vizualizaci dat a poté sofistikovanější 
model nákladů. 

 

                                            
 
2 Konkrétní nemoci z povolání způsobené biologickými činiteli a metodologie pro identifikaci nemocí z povolání prostřednictvím 

monitorovacích a výstražných systémů. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
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3 Nástroje pro řízení BOZP 
OiRA je stěžejní webová platforma agentury EU-OSHA, která poskytuje evropským podnikům bezplatné 
interaktivní on-line nástroje pro provádění hodnocení rizik na pracovišti. Tyto nástroje jsou uzpůsobeny 
konkrétním potřebám různých odvětví a vnitrostátním souvislostem. Internetové stránky OiRA byly 
v roce 2016 přepracovány a nová verze byla spuštěna v lednu 2017. Do konce roku 2016 bylo 
zveřejněno více než 100 nástrojů OiRA a s pomocí těchto nástrojů bylo provedeno přes 
50 000 hodnocení rizik. Komunita OiRA je pro úspěch projektu klíčová. Během roku 2016 agentura 
EU-OSHA s touto komunitou úzce spolupracovala na zvyšování informovanosti o platformě OiRA. 
Agentura EU-OSHA rovněž vyvinula propagační soubor nástrojů OiRA, který bude představen v roce 
2017 a pomůže rozšířit dosah platformy po celé Evropě. 

Agentura EU-OSHA je též zavázána podporovat vývoj a propagovat používání dalších elektronických 
nástrojů zaměřených na BOZP. Za tímto účelem se v září 2016 v Bilbau uskutečnil workshop 
o elektronických nástrojích. Odborníci přednesli prezentace na různá témata, od přehledu vývoje 
elektronických nástrojů po to, jak vytvořit mobilní aplikaci jen v pěti krocích. Další seminář 
o elektronických nástrojích je naplánován na září 2017. Na programu budou nebezpečné látky, na něž 
je zaměřena kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019. 

 

4 Zvyšování povědomí 
4.1 Kampaně 
Z hodnocení kampaně Zdravé pracoviště na období 2014–2015: Zdravé pracoviště zvládne i stres 
vyplynulo, že tato kampaň byla úspěšnější než předchozí kampaně a že zapůsobila jako skutečný 
katalyzátor změn. Agentura EU-OSHA se bude zabývat některými problémy, jako je poskytování více 
příležitostí k uzpůsobení materiálů kampaně vnitrostátní situaci, a využije získané poznatky při 
formování kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019. 

Kampaň Zdravé pracoviště na období 2016–2017: 
Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku byla 
oficiálně zahájena dne 15. dubna 2016. Zaměřuje se na 
význam prevence rizik pro zachování udržitelného 
pracovního života. 

Páteří každé kampaně Zdravé pracoviště je síť národních 
kontaktních míst agentury EU-OSHA, jelikož zajišťují 
koordinaci kampaně na vnitrostátní úrovni. V rámci 
kampaně pořádají širokou škálu činností, jako jsou různé 
události, mediální a propagační akce, a díky jejich úsilí 
kampaň poukazuje na to, proč jsou zdravá a udržitelná 
pracoviště stěžejní pro všechny bez rozdílu věku. 

Kampaň doplnilo velké množství materiálů, včetně 
hlavního souboru materiálů kampaně ve 25 jazycích. Do 
konce prosince bylo distribuováno přibližně 800 000 materiálů kampaně. Pro tuto kampaň byl například 
vytvořen „elektronický průvodce Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ a on-line vizualizační 

Zahájení kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez 
rozdílu věku v Bruselu v dubnu 2016 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
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nástroj „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“, který uživatelům umožňuje prohlížet si 
informace interaktivním způsobem. 

Během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který proběhl ve dnech 24. až 
28. října, se po celé Evropě uskutečnily stovky akcí na propagaci poselství kampaně. Agentura EU-
OSHA spolu s jedním ze svých mediálních partnerů kampaně, PPE.org, uskutečnily živý chat na 
Twitteru a mediální partneři kampaně mohli hovořit s Dr. Sedlatschekovou. 

Kampaň přilákala více než 100 oficiálních a 34 mediálních partnerů kampaně. Oficiální partneři 
kampaně v roce 2016 uspořádali řadu akcí, včetně akcí zaměřených na výměnu příkladů správné praxe 
ve společnostech Ideal Standard a Lego. Kromě toho utvořili řídící skupinu oficiálních partnerů kampaně 
Zdravé pracoviště, jejímž cílem je vyvíjet správnou praxi a podporovat její výměnu a vzájemné učení. 

Kampaň byla propagována na sociálních sítích (#EUhealthyworkplaces), v novinových článcích 
a prostřednictvím zpravodaje kampaně. 

Nyní se připravuje kampaň Zdravé pracoviště na období 2018–2019: Zdravé pracoviště zvládne 
i nebezpečné látky. 

4.2 Zvyšování informovanosti 
V listopadu 2016 byla na festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku (DOK Leipzig) udělena 
filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště Jakobu Schmidtovi za film Zwischen den Stühlen (Být 
učitelem). Film citlivě a s humorem vypráví emotivní příběh o prvních zkušenostech tří mladých učitelů 
s prací ve škole. Vykreslení psychosociálních rizik ohrožujících mladé učitele, jež film nabízí, však 
diváka nutí k zamyšlení. Film bude opatřen titulky ve 13 jazycích a distribuován národním kontaktním 
místům na DVD. 

Žádná kampaň Zdravé pracoviště by nebyla úplná bez 
filmů o Napovi. Nový film Napo... zpátky ke zdravé 
budoucnosti byl vytvořen s cílem propagovat hlavní 
poselství kampaně Zdravé pracoviště na období 2016–
2017. Soubor nástrojů Napo pro učitele byl oblíbený 
i v roce 2016 a nyní je k dispozici v české verzi. 

Agentura EU-OSHA během roku uspořádala řadu akcí, 
včetně oslav Dne Evropy konaných 9. května 
a workshopu v rámci 19. evropského fóra o zdraví 
v Gasteinu konaného v září, a zúčastnila se 
12. světové konference o prevenci úrazů a podpoře 

bezpečnosti konané také v září, tentokrát v Tampere. Dále se zúčastnila 12. světové konference 
o prevenci úrazů a podpoře bezpečnosti v Praze a konference k slovenskému předsednictví EU 
v Bratislavě, které proběhly v říjnu. Na Fóru agentur EU, které se uskutečnilo v prosinci v Bruselu, se 
sešli agentury EU, zúčastněné subjekty a tvůrci politik, aby diskutovali na vysoké úrovni. 

 

5 Sdílení znalostí v rámci sítí 
OSHwiki je vícejazyčná kolaborativní internetová platforma agentury EU-OSHA, jejímž prostřednictvím 
mohou uživatelé vytvářet a sdílet poznatky v oblasti BOZP na internetu. V roce 2016 agentura EU-

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
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OSHA propagovala internetové stránky OSHwiki v zájmu rozšiřování komunity a znalostní základny. Na 
základě toho byly zveřejněny nové články a již existující články byly upraveny a přeloženy. V návaznosti 
na studii proveditelnosti zaměřenou na budoucnost platformy OSHwiki agentura EU-OSHA nyní 
připravuje novou dlouhodobou strategii této platformy. 

Další aktivity agentury EU-OSHA v oblasti sdílení znalostí v rámci sítí se v roce 2016 zaměřovaly 
zejména na boj proti rakovině z povolání prostřednictvím zvyšování povědomí a sdílení správné praxe. 
Agentura úzce spolupracovala s pěti evropskými partnery na vytvoření plánu týkajícího se karcinogenů 
na podporu dohody podepsané dne 25. května 2016. Plán se řídí navrhovanými změnami směrnice 
o karcinogenech a mutagenech (2004/37/ES), jejichž cílem je snížit expozici pracovníků karcinogenům. 
Agentura EU-OSHA též byla nápomocna Evropské komisi při přezkumu uvedené směrnice účastí na 
zasedáních a videokonferencích. 

 

6 Vytváření sítí a komunikace v rámci agentury 
Řídící rada se na svém zasedání v roce 2016 dohodla prodloužit smlouvu ředitelky na další pětileté 
období a rozhodla, že předsednictvo bude plnit úlohu řídícího výboru pro platformu OiRA. Důležitá 
témata, o nichž diskutovaly různé poradní skupiny agentury EU-OSHA, zahrnovala úlohu národních 
kontaktních míst v oblasti komunikace a kampaní (poradní skupina pro komunikaci a propagaci) 
a strategii kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 (poradní skupina pro komunikaci 
a propagaci a poradní skupina pro znalosti v oblasti BOZP). 

Na evropské úrovni agentura EU-OSHA nadále rozvíjela své vztahy s Evropským parlamentem 
a Evropskou komisí. Poskytovala jim poradenství v záležitostech BOZP a účastnila se práce výborů pro 
odvětvový sociální dialog. Díky účasti na zasedáních Výboru pro zaměstnanost a sociální věci 
Evropského parlamentu byla v pravidelném kontaktu s poslanci Evropského parlamentu a zvyšovala 
informovanost o své činnosti. Agentura EU-OSHA rovněž udržovala úzké pracovní vztahy se sociálními 
partnery a nadací Eurofound. 

Při dosahování svých cílů se agentura EU-OSHA opírá o různá partnerství, např. s národními 
kontaktními místy a sítí Enterprise Europe Network (EEN). Závěrečné zasedání kontaktních míst v roce 
2016 se poprvé zúčastnili ambasadoři sítě EEN pro BOZP. V rámci svého projektu komunikačních 
partnerství agentura EU-OSHA spolupracuje se sítí EEN na propagaci správné bezpečnosti a ochrany 
zdraví na pracovišti v mikropodnicích a malých podnicích. V roce 2016 došlo k velkému nárůstu počtu 
ambasadorů sítě EEN pro BOZP, a to ze 17 v roce 2015 na 28 v roce 2016. 

Pokud jde o přítomnost agentury EU-OSHA na internetu, byl rok 2016 dalším úspěšným rokem: 
internetové stránky agentury navštívilo přes 2,4 milionů návštěvníků a přítomnost EU-OSHA na 
sociálních sítích také dále rostla na všech platformách (na Twitteru, Facebooku, LinkedIn i YouTube) – 
například v případě Twitteru o 19 % v porovnání s rokem 2015. Počet odběratelů on-line zpravodaje 
agentury EU-OSHA OSHmail se rovněž zvýšil na více než 73 000. 

Agentura EU-OSHA má šest národních kontaktních míst v zemích západního Balkánu a v Turecku na 
podporu jejich integrace do evropské tripartitní struktury BOZP. Spolupráci agentury s těmito zeměmi 
podporuje nástroj předvstupní pomoci (NPP). Na základě této podpory se jen v roce 2016 více než 
200 odborníků na BOZP a sociálních partnerů z těchto zemí mohlo zúčastnit školení, workshopů 
a seminářů. Tato důležitá výměna informací vedla k lepšímu pochopení evropských postupů v oblasti 
BOZP a zlepšení sociálního dialogu v celém regionu. 

https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU 

Bezplatné publikace: 

• jeden výtisk: 

prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• více výtisků, plakáty či pohlednice: 

na zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm)  

a na delegacích Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm); 

můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm  

nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*). 
 
(*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty  

 nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). 

Placené publikace: 

• prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 
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Evropská agentura pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci  

12 Santiago de Compostela 
E-48003 Bilbao, Španělsko 
Тel.: +34 944358400 
Fax: +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

 

 

Evropská agentura pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
přispívá k cíli učinit z Evropy bezpečnější, 

zdravější a produktivnější místo pro práci. 

Agentura provádí výzkum, vývoj a distribuci 

spolehlivých, vyvážených a nestranných 

informací v oblasti BOZP a pořádá 

celoevropské osvětové kampaně. Agentura, 

kterou zřídila v roce 1994 Evropská unie 

a která sídlí ve španělském Bilbau, umožňuje 

spolupráci zástupců Evropské komise, vlád 

členských států, organizací zaměstnavatelů 

a zaměstnanců i předních odborníků ze 

všech členských států Evropské unie 

i dalších zemí. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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