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V závěru dalšího roku plného náročných úkolů a úspěchů může agentura EU-OSHA rekapitulovat 
mnoho významných událostí, k nimž v roce 2015 došlo. Byla zveřejněna první zjištění stěžejního 
průzkumu agentury EU-OSHA, druhého vydání Evropského průzkumu podniků na téma nových 
a vznikajících rizik (ESENER-2). A byl také spuštěn nový on-line interaktivní přehled, který uživatelům 
umožňuje „prozkoumat“ databázi ESENER. Mnoho práce bylo rovněž vykonáno na projektu Evropského 
parlamentu „Bezpečnější a zdravější práce v každém věku“, jehož výsledky byly využity v kampani 
Zdravé pracoviště na období 2016–2017. Navíc to byl obzvláště úspěšný rok pro projekt nástroje pro 
on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA), jehož vyhodnocení odhalilo vysokou míru spokojenosti 
s projektem a v rámci Evropské ceny pro veřejný sektor (EPSA) byl projektu udělen certifikát správné 
praxe. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Cen za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé pracoviště 
a summit Zdravé pracoviště byly významnými body na programu kampaně a začaly přípravy kampaně 
Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016–2017.  

 

1 Předvídání změn 
V době, kdy se svět práce neustále mění, je čím dál 
důležitější tyto změny předvídat a identifikovat nová 
a vznikající rizika, jež mohou přinášet pro bezpečnost 
a ochranu zdraví pracovníků při práci. S cílem přispět k 
dosažení tohoto cíle agentura EU-OSHA zpracovává 
rozsáhlé prognostické studie, které využívají přístup 
vytváření scénářů k identifikaci rizik v dlouhodobém 
výhledu. Na základě úspěchu dvou studií o nových 
a vznikajících rizicích, které byly dokončeny v roce 
20141, vyhlásila agentura EU-OSHA výběrové řízení na 
dvouletý prognostický projekt o rozšíření informačních 
a komunikačních technologií a změn na pracovišti 2 . 
Tato zakázka, která byla udělena v prosinci 2015, bude 
realizována v časovém horizontu deseti let a práce na ní 
byla zahájena počátkem roku 2016. 

Je důležité, aby zároveň s výzkumem budoucích problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci byla stimulována diskuse mezi zúčastněnými subjekty o nových a vznikajících rizicích. Za tímto 
účelem zadala agentura EU-OSHA tři odborné přezkumné články týkající se různých hledisek 
budoucnosti práce a jejím dopadu na bezpečnost a zdraví: 1) crowdsourcing, placená práce 
organizovaná prostřednictvím výměny práce; 2) léky zvyšující výkonnost – vzhledem ke stále větší 
konkurenci na pracovištích se očekává, že užívání těchto léků poroste; a 3) robotika a rozvoj umělé 
inteligence. Autoři předložili své články národním kontaktním místům a zástupcům Evropské komise 
v červnu 2015 v Bilbau a podnítili jimi velkou debatu. 

V prosinci 2015 byl také zveřejněn přezkum faktorů klíčových pro účinné přijetí výsledků prognostických 
studií3, jehož zjištění zvýší dopad těchto studií a podpoří jejich širší začlenění do tvorby politik. 

 

                                            
 
1 „Scoping study for a foresight on new and emerging occupational safety and health (OSH) risks and challenges“ [Přehledová 

studie pro prognózu nových a vznikajících rizik a problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci] a „Foresight of 
new and emerging OSH risks associated with new technologies in green job“ [Prognóza nových a vznikajících rizik v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spojených s novými technologiemi na zelených pracovních místech]. 

2 „Foresight on new and emerging OSH risks associated with information and communication technologies (ICT) and work 
location by 2025“ [Prognóza nových a vznikajících rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci spojených 
s informačními a komunikačními technologiemi a pracovištěm do roku 2025]. 

3 „Success factors for achieving policy impact in foresight studies“ [Docílení vlivu prognostických studií na politiku]. 

© Evropská unie, 2016/ES - Audiovizuální služby / 
Fotografie: Steffi Loos 

https://osha.europa.eu/cs/emerging-risks
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view
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2 Fakta a čísla 
ESENER 
ESENER je jedním ze stěžejních projektů agentury EU-OSHA. Jde o hloubkový průzkum pracovišť po 
celé Evropě, včetně mikropodniků a malých podniků, který podává podrobný přehled o tom, jak jsou 
řízena rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V rámci průzkumu ESENER-2 bylo 
zkoumáno téměř 50 000 pracovišť ve 36 zemích. První analýza výsledků byla publikována v únoru 
2015, shrnutí pak v červnu 2015 a hlavní zjištění byla zveřejněna na konferenci lotyšského 
předsednictví v dubnu v Rize.  

Nový on-line interaktivní přehled agentury EU-OSHA umožňuje uživatelům snadno prohlížet zjištění 
průzkumu. Výsledky lze filtrovat podle velikosti podniků nebo odvětví a lze zobrazit celou Evropu nebo 
jednotlivé země, výsledky je možno zobrazit jako mapy nebo jako sloupcové grafy. Obecně byla 
v průzkumu ESENER-2 jako nejrozšířenější rizikové faktory zjištěna psychosociální rizika a rizika 
vedoucí k muskuloskeletálním poruchám. Průzkum rovněž odhalil, že nejlepším způsobem, jak začít 
řešit rizika na pracovišti, je hodnocení rizik, a že zapojení pracovníků je spolehlivým ukazatelem 
dobrého řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Přehledy v oblasti BOZP 
V roce 2015 byla hlavní zjištění a závěry pilotního 
projektu EU-OSHA “Safer and healthier work at any age 
— occupational safety and health in the context of an 
ageing workforce” [Bezpečnější a zdravější práce 
v každém věku – bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
v kontextu stárnoucí pracovní síly] představena tvůrcům 
politik, odborníkům na BOZP a zástupcům sociálních 
partnerů. Účelem tohoto projektu je pochopit výzvy, které 
v oblasti BOZP přináší stárnoucí pracovní síla v Evropě, 
a konference poskytla příležitost pro zpětnou vazbu, 
odborné názory a diskuse o zjištěních s cílem pomoci 
vytvořit ucelenější přístup k BOZP po celé Evropě. 

Uvedené téma je tak důležité, že se stalo motivem kampaně na období 2016–2017 – Zdravé pracoviště 
pro všechny bez rozdílu věku. 

Druhý přehled agentury EU-OSHA v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměřuje na další 
významnou cílovou skupinu: mikropodniky a malé podniky4. Tyto podniky jsou pro hospodářství Evropy 
životně důležité (zaměstnávají zhruba polovinu pracovní síly EU), ale v oblasti rizik týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci čelí zvláštním obtížím. V roce 2015 byl dokončen první pracovní 
balíček (ze čtyř) tohoto projektu, přičemž jedním z hlavních závěrů je, že úspěch mikropodniků a malých 
podniků při řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci závisí nejen na jejich dostupných zdrojích, ale 
také na jejich širším kontextu. 

V roce 2015 byla zahájena příprava nových přehledů BOZP. První z nich se zabývá nemocemi 
a postiženími souvisejícími s prací a bude se věnovat třem tématům: 1) rehabilitace pracovníků 
postižených rakovinou; 2) nemoci související s prací, které jsou způsobeny biologickými činteli, a 3) 
metody pro zjištění nemocí souvisejících s prací. Druhý se zabývá jedním z hlavních cílů agentury: 
pomocí tvůrcům politik a výzkumníkům pochopit, jaké jsou náklady nedostatečné bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a jaké výhody lze získat dobrým řízením BOZP. Jedná se o víceletý projekt, jehož cílem 
je dosáhnout lepších odhadů nákladů nemocí, zranění a úmrtí souvisejících s prací. 

 

                                            
 
4 „Zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v mikropodnicích a malých podnicích v Evropě“. 
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https://osha.europa.eu/cs/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/cs/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/cs/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/cs/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/cs
https://www.healthy-workplaces.eu/cs
https://osha.europa.eu/cs/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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3 Nástroje pro řízení BOZP 
OiRA je webová platforma, kde mohou uživatelé rychle a snadno zdarma provádět hodnocení rizik. 
Zahrnuje nástroje podle jednotlivých odvětví a byla vyvinuta speciálně pro mikropodniky a malé podniky. 
Na počátku roku 2015 bylo zadáno vyhodnocení platformy OiRA a výsledky ukázaly, že zúčastněné 
subjekty jsou s tímto projektem velice spokojeny a očekávají, že se bude dále rozšiřovat. Ke konci roku 
2015 činil celkový počet nástrojů OiRA 86, dalších 30 bylo ve vývoji, s novými nástroji pro řadu odvětví, 
včetně pohostinství, sportu a živých hudebních vystoupení. V roce 2015 taktéž došlo ke spuštění 
nového uživatelského rozhraní, OiRA 2.0, které přispělo k tomu, že se uživatelům s platformou celkově 
lépe pracuje. Třešničkou na dortu v roce 2015 bylo, když projekt OiRA v listopadu získal certifikát 
správné praxe v rámci Evropské ceny pro veřejný prostor. 

Vedle projektu OiRA jsou vyvíjeny další elektronické nástroje (e-nástroje). Agentura EU-OSHA na sebe 
vzala úkol usnadňovat vývoj a šíření e-nástrojů prostřednictvím svých internetových stránek, spíše než 
samotnou tvorbu e-nástrojů. V roce 2015 agentura uspořádala dva semináře o e-nástrojích: jeden 
o vývoji aplikací pro mobilní telefony a druhý o e-nástrojích pro mikropodniky a malé podniky. 

 

4 Zvyšování informovanosti 
Kampaně 
Partneři agentury EU-OSHA, včetně oficiálních partnerů kampaně, mediálních partnerů a kontaktních 
míst, významnou měrou přispěli ke kampani Zdravé pracoviště zvládne i stres na období 2014–2015. 
Kampaň získala více než 100 oficiálních partnerů kampaně, kteří uspořádali pestrou paletu akcí, včetně 
kurzů odborné přípravy, workshopů a seminářů. 34 mediálních partnerů kampaně navíc pomáhalo co 
nejvíce šířit poselství kampaně a také pořádalo akce. 

Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé 
pracoviště byly jednou z hlavních událostí na 
programu kampaně na období 2014–2015. 
Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo v dubnu 2015 
v Rize na konferenci lotyšského předsednictví, kde 
11 organizací obdrželo ceny a dalších 12 bylo 
doporučeno. Tyto příklady správné praxe ukazují, že 
psychosociální rizika lze úspěšně řídit bez ohledu na 
typ organizace. Díky Evropskému týdnu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci pořádanému v říjnu 2015 
se v Evropě začalo hovořit o psychosociálních 
rizicích a stresu a kontaktní místa zorganizovala řadu 
akcí. Dalším významným bodem programu byl 
listopadový summit Zdravé pracoviště, na němž se 
sešlo přes 300 účastníků z celé Evropy, nejen aby si 

prošli kampaň zpětně, ale aby se také podívali na její budoucnost. Akce byla věnována památce Dr. 
Eusebia Riala Gonzáleze (1966–2014), pracovníka Agentury, který stál u zrodu této kampaně.  
Pro partnery kampaně agentury EU-OSHA je čím dál důležitější referenční srovnávání – nebo výměnu 
zkušeností v rámci správné praxe. První srovnávací akce se konala v rámci kampaně na období 2012–
2013 a od té doby úspěch těchto akcí roste. V červenci 2015 agentura EU-OSHA zveřejnila zprávu 
o úspěšných srovnávacích iniciativách5. 

                                            
 
5 „Přezkum úspěšných srovnávacích iniciativ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“. 

Summit Zdravé pracoviště, listopad 2015, věnovaný 
památce Dr. Eusebia Riala Gonzáleze 
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https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/cs
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/cs/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/cs/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/cs/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/cs/get-involved/summit-2015
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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Evropský soubor nástrojů kampaně poskytuje národním 
kontaktním místům praktickou podporu pro akce v rámci 
kampaně, přičemž soubor z roku 2015 se stal velice 
oblíbeným. Jen namátkou, kontaktní místa zorganizovala 
19 vnitrostátních setkání s partnery, 65 seminářů pro 
zúčastněné subjekty a 11 rozhovorů. Tato kampaň drží 
také několik prvenství: jde o zpravodaj kampaně, který se 
vydává každé dva měsíce a poskytuje informace 
a zprávy o akcích kampaně, a o úspěšné využití 
sociálních médií k propagaci kampaně 
@EUmanagestress. V závěru kampaně měl účet 
@EU_OSHA na Twitteru 14 000 sledujících. 

Přípravy na kampaň Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku na období 2016–2017 byly v plném 
proudu. Tato kampaň pomáhá řešit otázku stárnoucí pracovní síly Evropy tím, že podporuje udržitelný 
pracovní život pro všechny bez rozdílu věku.  

 

Činnosti pro zvyšování informovanosti 
V říjnu 2015 byla již sedmým rokem udělena 
filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště 
na festivalu dokumentárních filmů v Lipsku (DOK 
Leipzig). Zvítězily dva filmy. Prvním je dokument 
Work for One Day Rity Bakacsové, který se 
zaměřuje na jednodenní práce dojednávané 
každý den brzy ráno a na otupující účinek tvrdé 
práce, nízké mzdy a žádné jistoty. Druhým je 
animovaný film Automatic Fitness Alejandry 
Tomeiové a Alberta Couceira, což je cynická 
satira o představě „lidských zdrojů“ v moderním 
světě práce, kde stojí v ostrém kontrastu na jedné 
straně příliš mnoho práce a na druhé straně 
nejistá práce. 

Ve zvyšování informovanosti agentury EU-OSHA 
hrála v roce 2015 ústřední roli také postavička Napo. Byl vytvořen nový film o  nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem Napo v… šoku! a byly spuštěny nové stránky o Napovi, takže stahování filmů 
a scének je nyní mnohem jednodušší. U projektu Napo pro učitele, což je on-line soubor vzorových 
hodin a zdrojů založených na filmech o Napovi, který je vytvářen již tři roky, nechala agentura EU-OSHA 
provést externí vyhodnocení. Z vyhodnocení vyplynulo, že národní kontaktní místa a uživatelé byli 
s kvalitou zdrojů velice spokojeni, a že by bylo vhodné zlepšit šíření tohoto souboru nástrojů pro 
základní školy v rámci členských států EU. 

V roce 2015 se uskutečnila celá řada akcí. Při Dni Evropy zřídila agentura EU-OSHA stánek, kde 
hovořila s obyvateli Bilbaa o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Agentura EU-OSHA se také 
zúčastnila řady akcí, včetně 31. mezinárodního kongresu o ochraně zdraví při práci (ICOH) v Soulu, 
13. kongresu Evropské konfederace odborových svazů (ETUC) v Paříži a mezinárodního kongresu A+A 
a obchodního veletrhu pořádaného na konci října v Düsseldorfu. 

 

Sdílení znalostí v rámci sítí 
OSHwiki je vícejazyčná internetová platforma agentury EU-OSHA, jejímž prostřednictvím mohou 
uživatelé sdílet znalosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vytvářet si on-line sítě. Cílem 
je poskytnout jednoduše přístupný a směrodatný zdroj informací, který může komunita OSHwiki rychle 
aktualizovat nebo překládat. Články mohou psát pouze akreditovaní autoři. Projekt OSHwiki byl zahájen 
v roce 2014 a v roce 2015 se zaměřil na rozšíření znalostní základny prostřednictvím sociálních médií 

Akce pro výměnu správné praxe v Bruselu ve 
dnech 5.–6. března 2015 

Filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště uvedena 
na festivalu DOK v Lipsku 

©
 EU

-O
SH

A/M
ichaelC

hia 

© EU-OSHA 

https://www.healthy-workplaces.eu/cs
https://osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/cs/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/cs
https://www.napofilm.net/cs/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/cs/tools-and-publications/oshwiki


Shrnutí – Výroční zpráva za rok 2015 

 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA  6 

s cílem propagovat OSHwiki a přilákat nové autory. V důsledku toho byly uveřejněny nové články, staré 
byly editovány a přeloženy a stránky OSHwiki zaznamenaly obrovský nárůst počtu návštěv. 

 

Vytváření sítí a komunikace v rámci agentury 
V roce 2015 řídící rada a její výbor přijaly opatření, která umožní plánovat efektivněji činnost agentury 
do budoucna, včetně reorganizace harmonogramu jejich zasedání, aby byl lépe sladěný s činnostmi 
cyklu plánování úkolů a předkládání zpráv agentury EU-OSHA. Dále rozhodly například o přijetí ročního 
plánu řízení na rok 2016, o tématu kampaně Zdravé pracoviště na období 2018–2019 (která se zaměří 
na nebezpečné látky) a o provedení dalších interních pravidel pro předcházení podvodům a střetu 
zájmů. 

Na evropské úrovni agentura EU-OSHA pokračovala ve spolupráci s Parlamentem a Komisí, 
poskytovala informace o otázkách BOZP odvětvovým výborům pro sociální dialog a také podporu 
a pomoc Radě EU. Úzce spolupracovala také s evropskými sociálními partnery, například se podílela 
na workshopu o genderovépolitice a udržitelné práci na březnové konferenci Evropského odborového 
institutu o zdraví a práci žen a přispěla k jeho propagaci. 

V červnu byly spuštěny nové stránky agentury EU-OSHA; kromě toho, že mají nový vzhled, se také 
snáze procházejí a je jednodušší je používat i na mobilních zařízeních. Ke konci roku 2015 měly přes 
2,5 milionu návštěvníků. Do internetových stránek agentury se promítne nová strategie pro řízení vztahů 
s klienty, která byla vyvinuta v roce 2015. Sociální média napomohla agentuře EU-OSHA dostat se 
k více lidem než kdy dříve a počet sledujících a fanoušků stále stabilně roste. 

V rámci nástroje předvstupní pomoci 
agentura EU-OSHA více než 10 let 
spolupracuje s kontaktními místy pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
v Turecku i v jiných zemích a územích 
západního Balkánu, aby je připravila na 
začlenění do systému EU-OSHA. 
V listopadu 2015 byla po roční 
přestávce podepsána nová smlouva, 
která agentuře EU-OSHA umožňuje 
v roce 2016 nadále poskytovat finanční 
a praktickou podporu.  

Dvouletý projekt agentury EU-OSHA 
v rámci evropské politiky sousedství 

skončil v lednu 2016. V průběhu dvou let trvání projektu agentura EU-OSHA cenným způsobem přispěla 
k rozvoji systémů BOZP v zemích jižního a východního partnerství, pomohla jim zřídit kontaktní místa, 
budovat kapacity, sdílet správnou praxi a přeložit klíčové materiály do několika jazyků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://osha.europa.eu/cs
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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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