
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás.  
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Podpora udržitelného pracovního života

V souvislosti s evropskou stárnoucí pracovní 
silou je práce součástí řešení, nikoli 
problémem. Práce může být přínosná pro 
fyzické i duševní zdraví. Podpora udržitelné 
práce a zdravého stárnutí může zajistit 
zdravější a motivovanější pracovní sílu, nižší 
míru fluktuace zaměstnanců a nepřítomnosti 
v práci a vyšší produktivitu podniků.

Tato kampaň zvyšuje povědomí o významu 
dobrého řízení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) po celou dobu 
pracovního života a přizpůsobování práce 
schopnostem jednotlivce, bez ohledu na 
to, zda se pracovník nachází na začátku své 
kariéry nebo na jejím konci. Prostřednictvím 
řízení BOZP a zohledňování a řešení 
rozmanitosti pracovních sil lze dosáhnout 
zdravého stárnutí při práci a dobrého zdraví 
v důchodu.

Cíle kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017:
 • propagovat udržitelnou práci a zdravé 

stárnutí a význam prevence po celou 
dobu pracovního života,

 • pomáhat zaměstnavatelům 
a zaměstnancům (i v malých podnicích 
a mikropodnicích) poskytováním 
informací a nástrojů pro řízení BOZP 
v souvislosti se stárnoucí pracovní silou,

 • umožnit výměnu informací a správné 
praxe v této oblasti.

Více informací o kampani naleznete na adrese 
www.healthy-workplaces.eu

Problematiku 
stárnoucí pracovní 
síly řeší zdravá 
a produktivní 
pracoviště.

http://www.healthy-workplaces.eu/


Evropská agentura pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
vyzývá k zasílání přihlášek do 
13. ročníku soutěže Ceny za 
správnou praxi v oblasti BOZP 
v rámci kampaně Zdravé 
pracoviště. Soutěž, která je součástí 
kampaně pořádané v letech 2016–
2017 pod názvem Zdravé pracoviště 
pro všechny bez rozdílu věku, si 
klade za cíl ocenit organizace, 
které významným a inovativním 
způsobem přispívají k BOZP 
v souvislosti se stárnoucí pracovní 
silou.
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Ceny za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé 
pracoviště

Agentura EU-OSHA pořádá soutěž Ceny za 
správnou praxi v rámci kampaně Zdravé 
pracoviště společně se svými kampaněmi 
Zdravé pracoviště ve spolupráci s členskými 
státy a předsednictvími Rady Evropské unie. 
Soutěž je důležitou součástí každé kampaně 
a pomáhá ukazovat přínosy dobré úrovně 
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. 
Slouží jako platforma pro sdílení informací 
o správné praxi v Evropě a na podporu této 
praxe.

Cílem soutěže Ceny za správnou praxi 
v rámci kampaně Zdravé pracoviště na 
období 2016–2017 je upozornit na nejlepší 
příklady organizací, které aktivně řídí BOZP 
v souvislosti se stárnoucí pracovní silou. 
Agentura EU-OSHA hledá příklady, které se 
vyznačují holistickým přístupem k řízení 

BOZP a celoživotním přístupem k prevenci 
rizik pro zajištění zdravého stárnutí při 
práci. Porota se zaměří i na udržitelnost 
a přenositelnost opatření.

Uvítáme přihlášky od všech evropských 
zaměstnavatelů, zaměstnanců i zprostředkujících 
subjektů, jako jsou sociální partneři, pracovníci 
zabývající se BOZP a odborníci a poradci 
v oblasti BOZP na úrovni pracovišť.

Na slavnostním vyhlášení v dubnu 2017 
předáme ceny vítězům a oslavíme úspěchy 
všech účastníků. Podrobnosti o oceněných 
a doporučených příkladech budou uvedeny 
v publikaci, která bude v hojné míře 
distribuována po celé Evropě a propagována 
prostřednictvím internetových stránek 
agentury EU-OSHA.

Vedení mladých 
pracovníků k uplatňování 
zdravých pracovních 
postupů jim pomůže 
udržet si práci.



Jaké typy příkladů správné praxe lze přihlásit?
Přihlásit lze jakékoli praktické příklady 
efektivního řízení BOZP v souvislosti se 
stárnoucí pracovní silou. Přihlášky by měly 
jasně popisovat způsob provádění správné 
praxe v oblasti řízení zohledňujícího 
věkovou strukturu na pracovišti a dosažené 
výsledky, včetně aspektů, jako např.: 

 • jak je v rámci řízení BOZP a lidských 
zdrojů zohledňována věková rozmanitost 
(např. prostřednictvím politik pro řízení 
zohledňující věk zaměstnanců),

 • hodnocení rizik z hlediska věku 
zaměstnanců a odpovídající přizpůsobování 
pracoviště,

 • vypracování a provádění opatření nebo 
praktických nástrojů pro řízení stárnoucí 
pracovní síly,

 • politiky nebo opatření pro prevenci 
pracovní neschopnosti a návrat do práce,

 • zvláštní opatření zaměřená na starší 
pracovníky nebo nebezpečí a rizika 
specifická pro starší pracovníky.

Dobré uspořádání pracoviště 
a organizace práce jsou 
přínosem pro všechny bez 
rozdílu věku.
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Co by měl přihlášený příklad správné praxe 
ukazovat?

Trojčlenná porota bude hledat důkazy:

 • holistického přístupu k BOZP, včetně všech 
aspektů řízení zohledňujícího věkovou 
strukturu na pracovišti,

 • celoživotního přístupu k prevenci,
 • skutečných a doložitelných zlepšení BOZP 

i pohody při práci,
 • efektivní účasti a zapojení zaměstnanců 

a jejich zástupců,
 • upřednostnění kolektivních opatření 

před opatřeními, která jsou zaměřena na 
jednotlivce (podpora zdraví by měla být 
kombinována s jeho ochranou),

 • udržitelnosti opatření v průběhu času,
 • přenositelnosti na jiná pracoviště (v jiných 

členských státech, v odlišných odvětvích 
a podnicích různé velikosti),

 • aktuálnosti (dané opatření by mělo být buď 
z nedávné doby, nebo by nemělo být známo 
široké veřejnosti).

Kromě toho by opatření mělo splňovat 
a v ideálním případě přesahovat požadavky 
příslušných právních předpisů členského státu, 
v němž bylo uplatněno. Produkty, nástroje 
a služby vytvořené pro komerční účely nebudou 
do soutěže přijaty.

Příklady správné praxe oceněné v minulých 
letech lze nalézt na internetových stránkách 
agentury EU-OSHA na adrese https://
osha.europa.eu/cs/healthy-workplaces-
campaigns/awards/good-practice-awards

Zdravé stárnutí se týká vás i mě.

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/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Kdo se může zúčastnit?
Přihlášky do soutěže Ceny za správnou 
praxi mohou předložit organizace působící 
v členských státech EU, kandidátských zemích, 
potenciálních kandidátských zemích a zemích 
Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). 
Patří k nim:

 • jednotlivé podniky nebo organizace všech 
velikostí,

 • poskytovatelé odborné přípravy a subjekty 
z oblasti vzdělávání,

 • organizace zaměstnavatelů, profesní 
sdružení, odbory a nevládní organizace,

 • regionální nebo místní organizace 
poskytující služby týkající se prevence 
v oblasti BOZP či pojišťovací služby a ostatní 
zprostředkovatelské organizace,

 • oficiální partneři kampaně.

Jak se zúčastnit
Jestliže jste nadnárodní nebo celoevropská 
organizace a jste oficiálním partnerem 
kampaně, můžete podat přihlášku přímo 
u agentury EU-OSHA. Podrobnosti o tom, jak 
se přihlásit do soutěže na evropské úrovni, 
můžete získat na adrese  
gpa@healthy-workplaces.eu

Všechny ostatní přihlášky nejprve posuzuje na 
národní úrovni síť kontaktních míst agentury 
EU-OSHA. Národní vítězové se poté zúčastní 
celoevropské soutěže, v rámci které budou 
vybráni celkoví vítězové.

Podrobné informace o tom, jak se do soutěže 
přihlásit, vám může poskytnout partner sítě ve 
vaší zemi. Chcete-li si vyhledat vaše národní 
kontaktní místo a spojit se s ním, navštivte 
www.healthy-workplaces.eu/fops

Sledujte nás na Twitteru: 
#EUhealthyworkplaces
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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, kterou 

zřídila v roce 1994 Evropská unie a která má sídlo ve španělském 

Bilbau, provádí výzkum, vývoj a  distribuci spolehlivých, 

vyvážených a  nestranných informací v  oblasti BOZP 

a  spolupracuje s  organizacemi v  celé Evropě na zlepšování 

pracovních podmínek.

Agentura EU-OSHA rovněž za podpory orgánů EU 

a  evropských sociálních partnerů pořádá dvouleté kampaně 

Zdravé pracoviště, které na vnitrostátní úrovni koordinuje 

síť jejích kontaktních míst. Cílem kampaně na období 

2016–2017 s  názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez 

rozdílu věku je pomoci zaměstnavatelům řešit problémy 

související se stárnoucí pracovní silou a  zvyšovat povědomí 

o významu udržitelné práce po celou dobu pracovního života 

zaměstnanců.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, ŠPANĚLSKO
www.healthy-workplaces.eu
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