
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Učinit z Evropy bezpečnější, zdravější 
a produktivnější místo pro práci

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
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S pomocí našich 
partnerů se usilovně 

snažíme zvýšit povědomí 
o rizicích na pracovišti, 

zlepšit porozumění těmto 
rizikům a posílit závazek 

k zajištění ochrany zdraví 
a bezpečnosti v celé 

Evropě.
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Brožura 2014

Vítejte
Podporujeme 

bezpečnost 
a ochranu zdraví 

na pracovišti 
s cílem zlepšit 

pracovní podmínky 
a podpořit 

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

Každý má základní právo na 
zdravé a  bezpečné pracovní 
podmínky. Posláním Evropské 
agentury pro bezpečnost 
a  ochranu zdraví při práci 
(EU‑OSHA) je učinit evropská 
pracoviště bezpečnějšími, zdra‑
vějšími a produktivnějšími.

Každoročně umírá více než 4 000 
pracovníků z  důvodu pracovních 
úrazů a  více než tři miliony 

pracovníků se stávají oběťmi vážných pracovních úrazů. 
Současně 25  % pracovníků uvádí, že práce má zejména 
negativní dopad na jejich zdraví. Náklady pro pracovníky, 
podniky a  členské státy EU se odhadují přibližně na 3  % 
hrubého domácího produktu (HDP).

Bezpečnost a  ochrana zdraví při práci (BOZP) je tedy více 
než kdy dříve důležitou oblastí politiky, která před nás staví 
mnohé výzvy. S  tím, jak se objevují nová rizika a  oblasti 
práce, jak probíhají demografické změny a  Evropa reaguje 
na hospodářskou krizi, je potřeba řádné BOZP – která chrání 
pracovníky a  přináší vyšší zisk společnostem – naléhavá 
a rostoucí.

Abychom uvedli pouze jeden příklad: s  rostoucím věkem 
odchodu do důchodu v  mnoha zemích EU roste i  poptávka 
po praktických informacích od tvůrců politik a  podniků 
ohledně toho, jak lidem pomoci pracovat déle a  bezpečně 
a jak zůstat zdrávi až do důchodu.

V  době hospodářských problémů musíme předložit 
přesvědčivé ekonomické důvody pro dobré řízení BOZP, 
zejména v  malých podnicích. Mikropodniky a  malé podniky 
jsou životně důležitou součástí evropské ekonomiky, samy 
však mají často dojem, že jim chybí zdroje k zavedení opatření 
k ochraně bezpečnosti a zdraví pracovníků. Existuje nicméně 
stále více důkazů o tom, že peníze věnované na zlepšení BOZP 
se více než vrátí ve vyšší produktivitě a  nižších nákladech. 
Chránit pracovníky před bezpečnostními a zdravotními riziky 
je nejen povinnost, ale i výhodná investice.

Ve spolupráci s  vládami, zástupci zaměstnanců a  malými 
i  velkými podniky se agentura EU-OSHA snaží o  společný 
přístup k  podpoře BOZP v  celé Evropě. Jsme odhodláni 
provádět svoji práci účinným, transparentním a odpovědným 
způsobem.

V  souladu se „Strategickým rámcem EU pro ochranu zdraví 
a  bezpečnost při práci (2014–2020)“ a  strategií EU „Evropa 
2020“ zaměřenou na vytvoření inteligentní, udržitelné 
a  konkurenceschopné evropské ekonomiky agentura EU-OSHA 
vypracovala svůj víceletý strategický program na období let 
2014–2020. Mezi šest priorit, které jsme identifikovali, patří:

1. předvídání změn a nových a vznikajících pracovních rizik 
prostřednictvím prognóz,

2. fakta a čísla – shromažďování a šíření informací o oblasti 
BOZP například prostřednictvím evropského průzkumu 
stavu BOZP v podnicích (ESENER),

3. vyvíjení nástrojů pro efektivní řízení BOZP, jako je nástroj 
pro on-line interaktivní hodnocení rizik (OiRA),

4. zvyšování informovanosti o ochraně pracovního 
prostředí, zejména prostřednictvím evropských kampaní 
Zdravé pracoviště,

5. sdílení znalostí o oblasti BOZP v rámci sociálních sítí, 
zejména prostřednictvím tvorby on-line encyklopedie 
OSHwiki, a

6. vytváření sítí a možností komunikace mezi podniky (na 
strategické i operativní úrovni).

S  těmito formulovanými cíli a  s  pomocí našich partnerů 
se usilovně snažíme zlepšit povědomí a  znalosti o  rizicích 
na pracovištích a  přispět tak ke zlepšení ochrany zdraví 
a bezpečnosti při práci v celé Evropě.

Dr. Christa Sedlatscheková, ředitelka
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
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Předvídání 
změn

Co přinese budoucnost 
evropským pracovníkům 

a zaměstnavatelům? 
Pomáháme předcházet 

budoucím rizikům pro 
bezpečnost a zdraví 

při práci tím, že je 
identifikujeme již nyní.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA

Víme, jak důležité je myslet dopředu. S  tím, jak se mění 
svět práce, se objevují nová rizika, a  jedním z  našich 
hlavních cílů je poskytovat takové údaje a  informace, 
které tvůrcům politik a  výzkumným pracovníkům 
pomohou podniknout včasné a účinné kroky.

Technologické inovace, demografické a společenské změny 
mohou mít závažné důsledky pro bezpečnost a  zdraví na 
pracovišti a  přinést nová rizika. Vzhledem k  tomu, že 45  % 
pracovníků v  EU uvádí, že jsou těmito změnami zasaženi, 
je zřejmé, že se budoucností musíme zabývat. Evropské 
observatorium rizik EU-OSHA předvídá a  zkoumá nová 
a vznikající rizika a poskytuje důvěryhodné a kvalitní údaje, 
které mohou tvůrcům politik, výzkumným pracovníkům 
a  sociálním partnerům pomoci podniknout odpovídající 
kroky a stanovit správné priority.

Agentura provádí prognostickou činnost s cílem určit a řešit 
budoucí výzvy v  oblasti BOZP. Velké prognostické projekty 
běží po dobu 2 let, s  ročním obdobím přezkumu. K  těmto 
činnostem patří:

• přehledy informativní literatury,

• rozhovory, pracovní skupiny, workshopy a on-line 
průzkumy, do nichž jsou zapojeni klíčoví odborníci,

• moduly tvorby scénářů.

Cílem EU-OSHA je nejen určit nová a  vznikající rizika, ale 
také poskytovat tvůrcům politik a  odborníkům na BOZP 
základní informace pro stanovování priorit, nástroje k řešení 
těchto otázek a představy, jak zjištění přenášet do politiky. 

ZELENÁ PRACOVNÍ MÍSTA
První prognostický projekt agentury se zaměřil na 
podnikání v oblasti životního prostředí, které zaznamenává 
rychlý nárůst počtu pracovníků a odvětví je relativně mladé. 
To znamená, že chybí informace o  potenciálních rizicích 
a  že pracovní síla v  této oblasti je relativně nezkušená, 
což zvyšuje nebezpečí nehod a  zdravotních problémů. 
Projekt zkoumal faktory, které by mohly mít vliv na zelená 
pracovní místa, jako jsou ekonomické podmínky, rostoucí 

přijímání „zelených hodnot“ ze strany společnosti a  míra 
technologických inovací. Určil některé klíčové oblasti 
potenciálního rizika, včetně větrné energetiky, zelených 
budov a  solární energetiky v  malém měřítku, a  poskytl 
praktické informace a nástroje k prevenci rizik.

https://osha.europa.eu/cs/topics/green-jobs
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Fakta 
a čísla

Výsledkem našich 
činností je vysoce 

kvalitní výzkum 
a nejaktuálnější 
informace, které 
mohou pomoci 
při stanovování 

priorit a plánování 
preventivních 

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

Odborníci s  rozhodovacími pravomocemi musí mít 
k  dispozici solidní a  spolehlivá fakta a  čísla. Poskytujeme 
jim přesný a komplexní obraz současných pracovních rizik. 
Rovněž nabízíme aktuální, praktické informace o  tom, jak 
lze těmto rizikům předcházet a jak je lze řídit.

To zajišťujeme tak, že zadáváme, shromažďujeme a  zve-
řejňujeme nové výsledky vědy a  výzkumu týkajícího se 
pracovních a zdravotních rizik a rovněž tím, že monitorujeme, 
porovnáváme a  analyzujeme statistické údaje z  různých 
zdrojů v  rámci Evropy. Údaje, které poskytujeme, pomáhají 
výzkumným pracovníkům a  tvůrcům politik objevovat 
nejlepší způsoby řešení rizik pro evropské pracovníky 
a zvyšování produktivity.

Například náš významný pilotní projekt „Bezpečnější 
a  zdravější práce v  každém věku“ se zaměřuje na výzvy 
v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdraví při práci, které jsou 
spojeny s udržením starších pracovníků v zaměstnání po delší 
dobu a produktivnějším způsobem během jejich pracovního 
života. Projekt se uskutečňuje na žádost Evropského 
parlamentu a Evropské komise a zjišťuje, jaké politiky již byly 
zavedeny, uvádí příklady správné praxe k udržení a rozšíření 
zaměstnatelnosti starších pracovníků a zkoumá, jak můžeme 
usnadnit návrat do zaměstnání u  starších pracovníků, kteří 
byli dlouhodobě v pracovní neschopnosti.

CELOEVROPSKÝ PRŮZKUM PODNIKŮ
Evropský průzkum podniků na téma nových a  vznikajících 
pracovních rizik (ESENER) je podrobný a  rozsáhlý průzkum, 
který zjišťuje, jak se řídí pracovní a  zdravotní rizika na 
evropských pracovištích. Jakožto jedinečný zdroj velmi 
potřebných mezinárodně srovnatelných údajů je tento 
průzkum jedním z  hlavních nástrojů, které používáme 
k  tomu, abychom přispěli k  důkazní základně pro tvůrce 
politik a výzkumné pracovníky.

Zástupci tisíců podniků a  organizací v  rámci Evropy 
odpověděli na naše dotazníky v průzkumu ESENER, které se 
zaměřují zejména na některé klíčové oblasti:

• opatření k řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

• psychosociální rizika jako stres, šikana a obtěžování,

• podněty a překážky v řízení BOZP,

• účast pracovníků na řízení BOZP.

Průzkum se provádí každých 5 let. Pro představu o velikosti 
průzkumu: druhý průzkum ESENER zahrnuje 36 zemí, 
v  nichž se uskutečnilo 49  000 pohovorů. Zaměření na 
nová a  vznikající rizika zajišťuje, že odpovědi osvětlují 
nedostatečně prozkoumané a stále důležitější oblasti BOZP, 
jako jsou psychosociální rizika, téma, o něž vznikl zájem díky 
průzkumu ESENER.

http://www.esener.eu
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Nástroje pro 
řízení BOZP

Hodnocení rizik je ústředním 
bodem dobré bezpečnosti 

a ochrany zdraví na 
pracovišti.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA
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Přínosy předcházení nemocím z  povolání a  zdravotním 
problémům, spíše než řešení jejich důsledků, jsou zřejmé. 
Zejména pro malé organizace však může být nesnadné 
přijít na to, jak účinně zavést správná preventivní 
opatření. Můžeme pomoci tím, že poskytneme cílené, 
uživatelsky přívětivé nástroje, které mikropodnikům 
a  malým podnikům pomohou zhodnotit rizika pro jejich 
zaměstnance, a  tím, že identifikujeme a  zveřejníme 
příklady správné praxe, které lze přizpůsobit konkrétním 
podmínkám.

On‑line interaktivní hodnocení rizik
Často se má za to, že řízení BOZP zahrnuje znalosti nebo 
práci navíc, které malé podniky nemohou zajistit nebo 
si nemohou dovolit. On-line interaktivní hodnocení rizik 
(OiRA) zprůhledňuje proces hodnocení rizik a zjednodušuje 
posuzování potenciálních rizik na pracovišti. Nabízí snadno 
použitelné on-line nástroje, které jsou zdarma ke stažení 
a  které mikropodniky a  malé podniky provedou krok 
za krokem procesem hodnocení rizik. Rovněž pomáhá 
zaměstnavatelům rozhodnout se, které kroky je třeba 
podniknout, a  podporuje je ve sledování otázek v  oblasti 
BOZP a  podávání zpráv o  těchto otázkách. EU-OSHA 
poskytuje platformu, software, obecně použitelné nástroje 
a  podporu a  je spojujícím článkem pro komunitu OiRA. 
Partneři OiRA pak tyto nástroje upravují na vnitrostátní 
úrovni pro jednotlivé sektory.

Platforma OiRA je účinné technické řešení a  zároveň 
i praktická metoda, jak předat sdělení, že malé podniky jsou 
schopné využít výhod, které přináší dobré řízení BOZP, jako 
jsou nižší absence a větší schopnosti udržet si zaměstnance. 
Její propagace přispívá k  větší informovanosti o  BOZP 
obecně a  k  podpoře výkonnosti podniků v  EU, kde velká 
většina podniků jsou mikropodniky a malé podniky.

Platforma OiRA je uznávána jako důležitý způsob zlepšování 
BOZP v  evropských mikropodnicích a  malých podnicích. 
Tento projekt stále roste a vyvíjí se a neustále se zpracovávají 
nové nástroje. Komunita vývojářů OiRA pracuje v  celé 
Evropě na vývoji a zlepšování nástrojů a na přizpůsobování 

a  převádění existujících nástrojů pro nové země. Cílem je 
zajistit přední postavení platformy OiRA v  rámci strategií 
prevence rizik a  řízení BOZP se stále pružnějšími nástroji 
reagujícími pohotově na potřeby uživatelů a se stále většími 
příležitostmi pro uživatele a vývojáře k výměně nápadů.

http://www.oiraproject.eu

http://www.oiraproject.eu


Brožura 2014

Zvyšování 
informovanosti
Naše kampaně a propagační 

činnosti předávají naše 
poselství pracovištím 

v Evropě i mimo ni.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA

Jedním z  našich klíčových úkolů jakožto organizace 
zaměřené na poskytování informací je oslovování našeho 
cílového publika – od tvůrců politik a zaměstnavatelů po 
manažery, odborníky na BOZP, pracovníky a  odborové 
svazy – a  sdělování našeho poselství pomocí zvyšování 
povědomí o  pracovních rizicích a  jejich předcházení. 
Používáme celou řadu komunikačních kanálů, 
včetně konferencí a  workshopů, našich obsáhlých 
a  mnohojazyčných internetových stránek, zpravodaje 
OSHmail a sociálních médií.

KAMPANĚ
Naše dvouleté kampaně „Zdravé pracoviště“ představují 
stěžejní informační aktivitu agentury. Jsou důležitým 
prostředkem, jak oslovit pracoviště v  celé Evropě. Tyto 
kampaně, které agentura koordinuje spolu s  partnery 
v  členských státech, jsou největší svého druhu na světě 
a zahrnují stovky akcí a činností. Témata jdou od hodnocení 
rizik, bezpečné údržby a  nehod po hluk, psychosociální 
rizika a  mladé lidi na pracovišti. Bez ohledu na konkrétní 
téma je jedním z  klíčových poselství důležitost spolupráce 
(spojující vedení a účast pracovníků na úrovni pracoviště) – 
něco, co je ústředním prvkem všech našich aktivit.

Jedním z  vrcholů každé kampaně je soutěž „Evropských 
cen za správnou praxi“, které oceňují vynikající a  inovativní 
řešení pro řízení bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. 
Další velkou akcí je Evropský týden bezpečnosti a  ochrany 
zdraví, který se koná po celé Evropě. Klíčovým rysem našich 
kampaní je rostoucí počet oficiálních partnerů kampaní. Za 
svoji podporu mají partneři kampaní možnost zúčastnit se 
určitých akcí, jako jsou workshopy, jichž se účastní odborníci 
na BOZP, aby sdíleli zkušenosti a  vyměňovali si informace 
o správné praxi.

http://www.healthy-workplaces.eu

NAPO – BEZPEČNOST S ÚSMĚVEM
Abychom tato důležitá témata šířili zapamatovatelným 
a  zábavným způsobem, vypomáháme si postavou Napa, 
němého hrdiny série animovaných filmů.

Filmy vyrábí Konsorcium Napo, malá skupina evropských 
organizací BOZP. Napo je půvabná postavička – obyčejný 
pracovník, který se ocitá v  běžných nebezpečích na 
pracovišti. On je také ale opravdovým „bojovníkem 
za BOZP“, který spolu se svými kolegy odhaluje rizika 
a navrhuje praktická řešení. S Napem se mohou identifikovat 
lidé všech věků, vzdělání a kultur a filmy jsou vytvořeny tak, 
aby podnítily debatu na pracovištích o důležitých otázkách 
bezpečnosti a ochrany zdraví.

Iniciativa agentury „Napo pro učitele“ nabízí sadu on-line 
nástrojů pro učitele základních škol, včetně klíčových 
sdělení, cílů učení, plánů výuky a  nápadů na činnost, a  to 
vše na základě filmů o  Napovi. Cílem je představit dětem 
důležité otázky týkající se bezpečnosti a  ochrany zdraví 
a  vytvořit dobré návyky, které si s  sebou přenesou na 
pracoviště – čímž se naplní náš závazek, aby se BOZP stalo 
součástí vzdělávání.

http://www.napofilm.net

https://www.healthy-workplaces.eu/cs
http://www.napofilm.net
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Sdílení 
znalostí 

v rámci sítí
Dáváme dohromady 

odborníky na bezpečnost 
a ochranu zdraví po 

celém světě a zlepšujeme 
znalosti pomocí nových 

nástrojů a kanálů.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA

Dalším z  našich klíčových úkolů je mobilizace odborníků 
na BOZP s  cílem vytvořit soubor kvalitních a  aktuálních 
informací. Využíváme výhod nových technologií, abychom 
naplnili svůj závazek usnadnit vytváření a  výměnu 
informací. To nám umožňuje být vstřícnější a účinnější při 
naplňování potřeb našich koncových uživatelů – a  staví 
komunitu BOZP do středu našeho veškerého snažení tím, 
že se snažíme o sociální a interaktivní přenos znalostí.

OSHwiki
OSHwiki je naše vícejazyčná on-line encyklopedie založená 
na spolupráci, která poskytuje věrohodné informace 
o  bezpečnosti, zdraví a  pracovním prostředí odborníkům 
na BOZP, aby mohli vytvářet sítě a  sdílet znalosti v  rámci 
on-line společenství. Je to nákladově efektivní a  stále 
důležitější způsob, jak se spojit se společenstvím odborníků 
na BOZP. OSHwiki je dostupná všem prostřednictvím našich 
internetových stránek. Na rozdíl od jiných systémů wiki 
mohou přidávat obsah nebo editovat či překládat existující 
články pouze autoři oprávnění agenturou EU-OSHA, aby 
se zachovala kvalita informací. Akreditovaným autorem 
se může stát kdokoli z  uznávané odborné a  vědecké 
organizace.

Obsah zahrnuje tyto hlavní kategorie: BOZP obecně, 
řízení a  organizace BOZP, preventivní a  kontrolní strategie, 
fyzikální činitelé, nebezpečné látky, ergonomie, bezpečnost 
práce, organizace práce, psychosociální otázky, zdraví, 
odvětví a povolání a rizikové skupiny.

http://www.oshwiki.eu
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Partnerská 
spolupráce

Úzce spolupracujeme 
se sítí našich partnerů, 

abychom dosáhli 
našich cílů.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA

Jsme v  zásadě organizací zaměřenou na vytváření sítí 
a  spolupráce s  dalšími organizacemi na všech úrovních – 
vnitrostátní, evropské, globální – je ústředním bodem 
naší činnosti. Odráží se to v tripartitním složení řídící rady, 
kterou tvoří zástupci vlád, zástupci sociálních partnerů, 
pracovníků a zaměstnavatelů a Evropské komise.

Naší nejdůležitější sítí jsou národní kontaktní místa (Focal 
Points) – zajišťují důležité spojení s  našimi koncovými 
uživateli. Kontaktní místa zřizuje každý členský stát, 
kandidátská země a  potenciální kandidátská země, 
stejně jako země Evropského hospodářského prostoru – 
Evropského sdružení volného obchodu. Kontaktním místem 
je obvykle reprezentativní organizace pro bezpečnost 
a  ochranu zdraví při práci v  dané zemi. Tyto organizace 
spolupracují se svými vnitrostátními tripartitními sítěmi – 
zástupců pracovníků, zaměstnavatelů a  vlád – na šíření 
informací, podpoře našich iniciativ a  poskytování údajů, 
zpětné vazby a doporučení agentuře EU-OSHA. Hrají zásadní 
roli v  našich kampaních Zdravé pracoviště. Naše agentura 
jim naopak poskytuje podporu při akcích v  rámci kampaní 
a v publikačních a mediálních činnostech.

Spoléháme na naše partnery – organizace zastupující 
zaměstnavatele a pracovníky – při oslovování mikropodniků 
a  malých podniků v  celé Evropě. Podporují také naše 
činnosti a  projekty, například projekt OiRA, a  poskytují 
cennou zpětnou vazbu a poradenství.

Síť Enterprise Europe Network je síť na podporu podnikání, 
jejímž posláním je pomáhat malým podnikům co nejvíce 
využít příležitostí, které se jim v  Evropě nabízejí. Je to 
naše největší síť Společenství a  s  více než 600 členskými 
organizacemi v  50 zemích je silným spojencem, který nám 
pomáhá oslovit malé podniky.

Rostoucí počet partnerů kampaní – zahrnující i  profesní 
organizace a  velké společnosti – podporuje naše kampaně 
a  pomáhá zvyšovat povědomí o  významu bezpečnosti 
a  ochrany zdraví. Vzrůstá rovněž počet našich mediálních 
partnerů, jejichž pomoc je neocenitelná při šíření poselství 
kampaně.

Úzce spolupracujeme rovněž s inspektoráty práce a s poradci 
a  vědeckými týmy z  předních akademických institucí 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na evropské 
úrovni spolupracujeme s  mnoha orgány a  institucemi EU – 
s  Evropským parlamentem, Evropskou komisí, Evropským 
hospodářským a  sociálním výborem a  našimi sesterskými 
agenturami – a  sociálními partery, jako je BusinessEurope 
a Evropská konfederace odborových svazů. Na mezinárodní 
úrovni spolupracujeme s orgány jako Mezinárodní organizace 
práce a Světová zdravotnická organizace.

https://osha.europa.eu/cs/about/focal_points
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Jak zjistit více
Existuje mnoho způsobů, 
jak se spojit s agenturou 

EU‑OSHA a získat 
aktuální informace 

o nejnovějším vývoji 
v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví na 
pracovišti.
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci – EU-OSHA

Internetové stránky
Naše mnohojazyčné internetové stránky jsou výborným 
zdrojem informací o všech otázkách bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, od materiálů kampaní po nový výzkum. 
Poskytují přístup k mnoha zdrojům a praktickým nástrojům.
https://osha.europa.eu/cs

OSHmail
Náš bezplatný měsíční zpravodaj OSHmail vás bude informovat 
o  všech novinkách od legislativních změn po nové publikace 
a nadcházející akce. K dispozici je ve více než 20 jazycích EU.
K  odběru se přihlaste zde: https://osha.europa.eu/cs/news/
oshmail

Sociální média
Věříme v  moc sociálních sítí předávat poselství, měnit 
postoje a budovat vztahy. Najdete nás na:

Akce
Pořádáme řadu akcí ke zvyšování povědomí a  sdílení 
informací, správné praxe a  poradenství. Tyto akce zahrnují 
malé semináře, ale také významná mezinárodní setkání na 
vrcholné úrovni. Objednejte si OSHmail, abyste se dozvěděli 
o  různých akcích, nebo navštivte naše internetové stránky 
https://osha.europa.eu/cs/events/events.html

Tiskové středisko
Veškeré dotazy související s médii zašlete prosím e-mailem na 
adresu news@osha.europa.eu nebo volejte +34 944358359. 
Nejnovější tiskové zprávy a  zprávy v  médiích najdete na 
adrese https://osha.europa.eu/cs/press
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Fotografie na obálce, ve směru hodinových ručiček počínaje vlevo 
nahoře:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, © EU-OSHA/Arpad Pinter,
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, © EU-OSHA/József Radó,
© EU-OSHA/Michel Wielick, © EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/
EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/european-
agency-for-safety-and-health-at-work

Rovněž pravidelně aktualizujeme náš blog na adrese

https://osha.europa.eu/cs/about/director_
corner/blog/front-page

Publikace
Všechny naše publikace si můžete zdarma stáhnout 
z našich internetových stránek. Publikujeme velké množství 
materiálů na téma BOZP od letáků po podrobné technicky 
zaměřené zprávy a snažíme se přinášet podrobné a aktuální 
informace o  bezpečnosti a  ochraně zdraví na pracovišti 
široké škále čtenářů v celé Evropě.
Naše publikace si vyhledejte na adrese: https://osha.europa.
eu/cs/publications

https://osha.europa.eu/cs
https://osha.europa.eu/cs/news/oshmail
https://osha.europa.eu/cs/news/oshmail
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://osha.europa.eu/cs/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/cs/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/cs/publications
https://osha.europa.eu/cs/publications
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(EU-OSHA) přispívá k cíli, kterým je 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 1996 Evropská unie a která má sídlo 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.

Evropská agentura pro bezpečnost
a ochranu zdraví při práci
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao
ŠPANĚLSKO
Tel. + 34 944358400
Fax +34 944358401
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