
On-line interaktivní 

posuzování rizik

(OiRA)

Usnadňuje posuzování rizik evropským 

mikropodnikům a malým podnikům

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro fi rmu.



Proč OiRA?
Strategie Evropského společenství pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci 2007–
2012 vyzývá k vývoji jednoduchých nástrojů, 
které usnadní posuzování rizik. Od přijetí evropské 
rámcové směrnice v roce 1989 se posuzování 
rizik stalo dobře známou koncepcí organizování 
prevence na pracovišti a svá rizika pravidelně 
posuzují statisíce společností po celé Evropě. 

Díky dostatečnému množství důkazů1 však můžeme 
dojít k závěru, že v mikropodnicích a malých 
podnicích existují určité nedostatky, pokud jde 
o posuzování rizik a přijímání preventivní politiky 
obecně (které má projekt OiRA překonat): 

•  „Není to potřeba, protože nemáme žádné velké 
problémy.“

• „Nemáme potřebné odborné znalosti.“

•  Jako „zásadní problém“ je uváděna „chybějící 
technická podpora nebo poradenství“. 

Vzhledem k tomu, že možnou cílovou skupinu 
tvoří zhruba 20 milionů mikropodniků a malých 
podniků v celé Evropské unii (EU-27), má nástroj 
OiRA klíčovou úlohu při přeměně Evropy na 
bezpečnější, zdravější a produktivnější místo pro 
práci.

Úplné osvojení 
Skutečný potenciál nástroje OiRA pro zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
evropských pracovištích spočívá stejnou měrou 
v jeho vývojovém a difuzním modelu i v jeho 
technických charakteristikách.

Agentura EU-OSHA vytvořila bezplatný a na 
základě politiky „open source“ volně šířený nástroj 
určený k tomu, aby jej rozvíjeli a „přijali za vlastní“ 
odvětvoví sociální partneři a veřejné orgány. Tato 
spolupráce zajišťuje, aby nástroj přizpůsobený 
individuálním potřebám reagoval na potřeby 
malých podniků v konkrétním odvětví, a podporuje 
široké osvojování a využívání tohoto nástroje na 
podnikové úrovni. 

Rovněž to vede k rozvoji „společenství OiRA“ 
(tvořeného organizacemi, které vyvíjejí nástroje 
OiRA), které má podněcovat výměnu nástrojů 
mezi členskými státy / odvětvími činnosti a sdílet 
znalosti, zkušenosti a příklady správné praxe.

Zatímco ostatní pobídky lze začlenit do difuzního 
modelu, právě tato „komunikace rovnocenných 
partnerů“ má ústřední význam pro překlenutí 
propasti mezi orgány státní správy (na vnitrostátní 
úrovni nebo na úrovni EU) a evropskými 
mikropodniky a malými podniky.

1  Zjištění průzkumu ESENER. Informace jsou k dispozici na inter-

netové adrese: http://www.esener.eu.
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Přínosy pro rozvoj
Projekt OiRA je první iniciativou na úrovni EU, která 
má povzbudit evropské mikropodniky a malé podniky 
(zejména prostřednictvím vlád nebo orgánů státní 
správy a sociálních partnerů na úrovni EU a členských 
států) k posuzování jejich rizik a při této činnosti jim 
pomoci. Úspěch projektu OiRA závisí na podpoře 
a účasti řady klíčových aktérů, od politických subjektů 
rozhodování a sociálních partnerů až po konečné 
uživatele na úrovni podniku. 

U organizací, které vyvíjejí nástroje OiRA, jejich 
zapojení do projektu prokazuje:

•  snahu zlepšit bezpečnost a ochranu zdraví 
pracovníků při práci,

•  snahu podpořit evropské mikropodniky a malé 
podniky,

•  pochopení problémů, před nimiž malé a střední 
podniky při posuzování rizik stojí. 

Nizozemský příklad

Podle nizozemského zákona o pracovních podmínkách 
(Arbowet) musí všichni zaměstnavatelé ve své politice 
bezpečnosti a ochrany zdraví evidovat rizika, s nimiž 
se jejich zaměstnanci setkávají, jakož i vypracovat plán 
toho, jak hodlají tato rizika snižovat. Od roku 1994, 
kdy byla v nizozemském právu provedena rámcová 
směrnice EU pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví zaměstnanců, jsou všichni zaměstnavatelé, kteří 
mají zaměstnance pracující více než 40 hodin týdně, 
povinni provádět kontrolu a hodnocení rizik (Risk 
Inventory and Evaluation, RI&E).

Prvotní nizozemský postup posuzování rizik RI&E 
spočíval v jednoduchém dokumentu uvádějícím 
seznam obecných otázek v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví, na které měl zaměstnavatel 
odpovědět. Protože však tyto otázky byly obecné 
a netýkaly se konkrétního odvětví, bylo pro podniky – 
a zejména pro malé a střední podniky – často obtížné 
se s otázkami identifikovat a dotazníky přiměřeně 
vyplnit. 

Tato povinnost byla časově náročná a zvláště pro 
malé podniky představovala značnou zátěž. To 
vedlo k tomu, že vláda a organizace zaměstnavatelů 
pro malé a střední podniky, MKB-Nederland, začaly 
zkoumat možnosti, jak tento proces zjednodušit.

Přechod na internet

Výsledkem byl nástroj nazvaný „MKB Arbo 
Activiteitenprogramma 2003–2005“ (program BOZP 
pro malé a střední podniky), zpracovaný v úzké 
spolupráci organizace MKB-Nederland a vlády, jehož 
cílem bylo vyvinout digitální nástroj pro posuzování 
rizik (RI&E).

Tento první digitální nástroj pro posuzování rizik, 
kterým se stal obecný nástroj vyvinutý organizací 
MKB-Nederland, byl do užívání uveden na jaře 2004. 

S cílem usnadnit vývoj nástrojů RI&E byla nezávislá 
výzkumná organizace TNO pověřena úkolem pomoci 
při zajišťování technické podpory odvětvovým 
organizacím, které chtěly vyvinout svůj vlastní 
digitální nástroj RI&E určený pro konkrétní odvětví. 
Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti tyto 
problémy malých podniků uznalo a rozhodlo se 
spolufinancovat vývoj individuálně přizpůsobených 
on-line nástrojů RI&E pro 20 různých odvětví.

Odvětví byla zvolena ve spolupráci s organizací 
MKB-Nederland, přičemž byly zohledněny potřeby 
a ochota jednotlivých odvětví se zúčastnit. 
Jakmile bylo připraveno 20 nástrojů pro konkrétní 

odvětví, byl učiněn další krok, kterým bylo přizvání 
odborových svazů. Na tomto tripartitním základě 
bylo navrženo více než 80 nástrojů.

Provádění

Po vypracování přístupu zaměřeného na konkrétní 
odvětví byla do systému RI&E doplněna řada dalších 
služeb. Systém nyní zahrnuje tyto klíčové prvky:

•  172 různých individuálně přizpůsobených digitálních 
nástrojů pro posuzování rizik,

•  specializovanou internetovou stránku (www.rie.nl) 
umožňující přístup ke všem nástrojům RI&E,

•  místo podpory RI&E, které zajišťuje hosting systému 
a poskytuje všeobecnou podporu,

•  službu podpory pro odvětvové vývojáře a konečné 
uživatele,

•  systém uznávání nástrojů pro posuzování rizik sociálními 
partnery.

Partnerský přístup

Od samého počátku se na vývoji nástrojů RI&E 
podílela celá řada různých partnerů, zvláště 
ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti 
a organizace malých zaměstnavatelů MKB-Nederland, 
které se aktivně účastnily celého procesu. Později 
sehrála významnou úlohu z hlediska vývoje nástrojů 
také nizozemská konfederace odborových svazů, 
odborné profesní organizace a sociální partneři.

Aktivní zájem na nejvyšší úrovni

Ačkoli byl celý proces do velké míry prosazován 
nejprve partnery ze strany uživatelů nástroje a až 
poté politickými aktéry, hrálo ministerstvo při 
podpoře jeho vývoje významnou úlohu. Vedle toho, 
že zajišťovalo financování, souhlasilo také se změnou 
správních a právních postupů s cílem usnadnit 
proces posuzování rizik malým podnikům a snížit 
s ním spojené náklady. To, že měl projekt RI&E od 
samého počátku tuto podporu z nejvyšší úrovně, 
bylo pro jeho úspěch zásadní.

Dopad RI&E

Skutečnost, že individuálně přizpůsobený nástroj 
pro posuzování rizik vyvinulo tolik různých odvětví, 
je dokladem úspěchu tohoto programu. Od 
zřízení internetové stránky RI&E v roce 2003 bylo 
zaznamenáno celkem 1,6 milionu návštěv stránky 
a v průměru je každý měsíc stahováno 5 000 kopií 
nástrojů RI&E pro konkrétní odvětví (od ledna 2005, 
kdy byl vyvinut první nástroj RI&E).

http://www.rie.nl


To jim umožňuje nabídnout nástroj 
posuzování rizik, který je:

• bezplatný,

•  dostupný on-line a pro uživatele snadno 
použitelný,

•  cílený, zaměřený na konkrétní odvětví a plně 
přizpůsobitelný individuálním potřebám,

• podporovaný vývojem společenství OiRA.

Osvědčená cesta k úspěchu 
Cíle a ambice projektu OiRA se mohou zdát 
vysoké, jsou však dosažitelné. OiRA vychází 
z osvědčeného nizozemského nástroje pro 
posuzování rizik pod názvem RI&E, který nyní 
existuje ve více než 172 odvětvových variantách, 
z nichž každá je přizpůsobena potřebám 
konkrétního odvětví, kterému slouží. Základem 
nástroje OiRA je tedy předchůdce, který se 
osvědčil na vnitrostátní úrovni. 

Na úrovni EU i na úrovni vnitrostátní agentura 
EU-OSHA zaznamenala o projekt OiRA široký 
zájem, který prokazuje zjevnou potřebu tohoto 
nástroje.

Prosazování nástroje OiRA
V letech 2009 a 2010 proběhl vývoj (na základě 
nizozemského nástroje RI&E) a testování nástroje 
OiRA pod dohledem řídícího výboru, který 
ustavila agentura EU-OSHA a v němž působí 
zástupci Evropské komise, Evropské odborové 
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konfederace (ETUC), organizace BusinessEuroppee,,  
Evropského sdružení řemesel a malých 
a středních podniků (UEAPME), národních vlád 
a nizozemských zúčastněných subjektů.

Výsledky technického vývoje, který zajistila 
nizozemská strana a agentura EU-OSHA, mají nyní 
možnost využívat země v celé Evropě. Oblast 
působnosti a rozsah této příležitosti jsou obrovské.

Zapojte se do projektu OiRA
Ke své realizaci potřebuje projekt OiRA podporu 
na nejvyšší úrovni. Prostřednictvím trvalého zájmu 
a účasti politických činitelů, vlád a sociálních 
partnerů bude projekt OiRA naplňovat potřebu 
praktických nástrojů, které mají usnadnit 
posuzování rizik v mikropodnicích a malých 
podnicích a zlepšit bezpečnost a ochranu 
zdraví pracovníků při práci v celé Evropě. 

Chcete-li zjistit, jak se do tohoto projektu můžete 
zapojit, navštivte internetovou adresu 
http://oiraproject.eu nebo se obraťte na Lorenza 
Munara na e-mailové adrese munar at osha.europa.eu.

http://oiraproject.eu


Posuzování rizik se zjednodušilo

Zkušenosti ukazují, že správné posouzení rizik je klíčem 
ke zdravým pracovištím. Posuzování rizik však může být 
dosti náročné, zvláště pro mikropodniky a malé podniky, kterým 
mohou pro jeho efektivní provádění scházet zdroje nebo 
know-how v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Pro usnadnění tohoto procesu agentura EU-OSHA vyvinula 
komplexní, ale snadno použitelnou a bezplatnou 
internetovou aplikaci pod názvem OiRA – nástroj pro 
on-line interaktivní posuzování rizik. Nástroj OiRA 
pomáhá mikropodnikům a malým podnikům zavádět důkladný 
postup posouzení rizik, které je prováděno v jednotlivých 
krocích – od identifi kace a vyhodnocení rizik na pracovišti, přes 
rozhodování o preventivních opatřeních a provádění těchto 
opatření až po další sledování a podávání zpráv. 



Evropská agentura pro bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci

Gran Vía, 33, 48009 Bilbao, ŠPANĚLSKO

Tel. +34 944794360

Fax +34 944794383

http://www.oiraproject.eu
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