Informace pro respondenty
Vaše pracoviště bylo vybráno k účasti v mezinárodní studii zaměřené na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci a na řízení této problematiky v praxi. Studie se provádí souběžně v 33 zemích Evropy a pomůže
zjistit, do jaké míry pracovníci odpovědní za bezpečnost a ochranu zdraví při práci v různých zemích
sdílejí stejné názory a postupy.
Dotazník se zabývá různými tématy a k zodpovězení jeho otázek nejsou třeba žádné odborné znalosti.
Většina účastníků studie považuje svou zkušenost za zajímavý a příjemný zážitek, proto věříme, že i vy
získáte podobný dojem. Rozhovory obvykle trvají zhruba 20 až 25 minut a my upřímně doufáme, že se
můžeme spolehnout na vaši spolupráci.

O EU-OSHA
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla založena v roce 1996 jako oficiální
instituce Evropské unie odpovědná za informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Přečtěte si více o Agentuře

O průzkumu
Cílem průzkumu je pomáhat pracovištím v Evropě účinněji zvládat problematiku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a prosazovat zdraví a dobré pracovní podmínky zaměstnanců.
Tazatel se bude zajímat o to, jaká jsou u vás zavedena opatření na řízení bezpečnosti a ochrany zdraví,
které otázky považujete za nejdůležitější a jestli se zabýváte i takovými tématy, jako je například stres na
pracovišti. Dotazník dále zjišťuje, jak je řízení bezpečnosti a ochrany zdraví organizováno, jaká podpora
nebo poradenství jsou vám k dispozici a zda se střetáváte s nějakými závažnými problémy.
Tvůrci politik na národní a evropské úrovni tyto informace následně použijí k vývoji lepších politik a
účinnější podpoře podniků, aby pracoviště byla bezpečnější, zdravější a výkonnější.
Účastí v tomto průzkumu poskytnete cenné informace o vaší situaci, potřebách a očekáváních, které
přispějí ke zlepšení podmínek na pracovištích po celé Evropě, a nejen tam.

Důvěrnost informací
Veškeré informace jsou považovány za přísně důvěrné a jako takové budou i zpracovány - budou
předkládány v souhrnné formě, aby byla zaručena anonymita respondentů.
Kantar, společnost pověřená provedením průzkumu, je členem ESOMAR a je vázána jeho
Mezinárodním kodexem výzkumu trhu a sociálního výzkumu. EU-OSHA se řídí nařízením (EU)
2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi
Unie.
Pokud se obáváte o zachování důvěrnosti svých odpovědí a zajímá vás, jak je anonymita zaručena v
praxi, pak nás prosím kontaktujte na adrese esener@osha.europa.eu.

Kdo provádí rozhovory?
Rozhovory provádějí národní ústavy, které jsou zapojeny do sítě vědeckých ústavů společnosti Kantar.
Tazatelé jsou odborně školení pracovníci se zkušenostmi v provádění průzkumných šetření tohoto typu.
Podívejte se na seznam národních kontaktních míst

Přístup k výsledkům
Výsledky předchozí studie (ESENER-2) jsou k dispozici na našich webových stránkách www.esener.eu.
Zde si budete moci počátkem roku 2020 prohlédnout i první výsledky nové studie. Podrobnější zpráva
bude zveřejněna v polovině roku 2020 a v dalších letech budou prováděny následné studie. Všechny
zprávy EU-OSHA jsou volně dostupné ke stažení.
Podívejte se na publikace EU-OSHA

Zázemí průzkumu
Řídící radu EU-OSHA tvoří zástupci vlád, zaměstnavatelů a odborů, kteří dotazník nejen schválili, ale
úzce se podíleli na jeho přípravě.
Na evropské úrovni průzkum podporují:

a
Podívejte se na úplný seznam členů řídící rady EU-OSHA

Výběr respondenta
Vaše pracoviště bylo náhodně vybráno z obchodního rejstříku, abychom měli jistotu, že v každé zemi
získáme reprezentativní představu o situaci.
Pro účely naší studie je důležité, aby byl respondent obeznámen s problematikou bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na svém pracovišti. Nemusíte být odborník na bezpečnost a ochranu zdraví, ale v
ideálním případě byste se měl/a podílet na rozhodování o opatřeních přijímaných v této oblasti.

Kdo průzkum financuje?
EU-OSHA ze svého provozního rozpočtu financuje průzkum v 28 členských státech EU, na Islandu a v
Norsku, které jsou členy EHP (Evropského hospodářského prostoru); Švýcarsko si veškeré náklady na
účast hradí samo; do průzkumu jsou zahrnuty Republika Makedonie a Srbsko. Ty využívají finanční
prostředky z nástroje předvstupní pomoci EU (NPP).

Další informace
Podrobnější informace o průzkumu jsou k dispozici (pouze v angličtině) na www.esener.eu.

Zapojte se
V rámci svých informačních aktivit EU-OSHA hledá případové studie na úrovni pracovišť, u nichž lze
vyzdvihnout úspěšné nebo inovační postupy či řešení v oblasti bezpečnosti a zdravotních rizik na
pracovišti. Pokud provádíte nějakou zajímavou činnost a chtěli byste se o ni podělit prostřednictvím EUOSHA, kontaktujte nás prosím na esener@osha.europa.eu.

Prostor pro váš názor
Vítáme vaše poznámky a návrhy.

