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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Různorodost pracovní síly a hodnocení rizik:
Zahrnut by měl být každý
Shrnutí zprávy agentury
Úvod
Všichni pracovníci nejsou vystavováni stejným rizikům a některé
specifické skupiny pracovníků jsou vystavovány zvýšeným rizikům
(nebo pro ně platí zvláštní požadavky). Když mluvíme
o pracovnících, kteří jsou vystavováni „zvláštním“ nebo „zvýšeným“
rizikům, máme na mysli pracovníky, na něž se vztahují specifická
rizika z důvodu jejich věku, původu, pohlaví, fyzického stavu nebo
postavení v podniku. Takoví lidé mohou být vůči některým rizikům
citlivější a mohou mít v práci specifické požadavky.
Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (1) vyžadují,
aby zaměstnavatelé prováděli hodnocení rizik, a zdůrazňují
potřebu „přizpůsobit práci jednotlivci“, povinnost zaměstnavatele
„zajistit hodnocení rizik pro bezpečnost a zdraví při práci, včetně
těch, která se vztahují na zvlášť ohrožené skupiny zaměstnanců“,
a dále i skutečnost, že „ohrožené rizikové skupiny musí být
chráněny proti nebezpečím, která je zvlášť ohrožují“.
Různorodost a její řízení na pracovišti je dnes v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci důležitým tématem. Různorodost však
byla jen zřídkakdy posuzována z hlediska hodnocení rizik. Praktické
nástroje hodnocení rizik, které berou v úvahu specifická rizika,
jimž čelí například zdravotně postižené osoby, migrující pracovníci,
starší pracovníci, ženy a dočasní pracovníci, jsou stále vzácné.
Existuje naděje, že další výzkum a vývoj povedou v budoucnosti
ke vzniku dalších poradenských materiálů.

Zpráva se dále soustředí na předcházení rizikům, jimž různé
skupiny pracovníků čelí. Uvádí popisy praktických opatření na
pracovišti nebo na úrovni odvětví a jejich pozadí, včetně cílových
skupin, a popisy způsobů identifikace a hodnocení výsledků,
vedlejších účinků, faktorů úspěchu a problémů.

Klíčové otázky hodnocení rizik citlivého vůči začlenění všech
zúčastněných subjektů
■
■

Cíl zprávy

■

Zpráva, kterou agentura vypracovala, zdůrazňuje potřebu
provádět komplexní hodnocení rizik a při hodnocení a řízení rizik
brát v úvahu různorodost pracovní síly. Hlavním cílem této zprávy
je popsat, proč a jak se hodnocení rizik může a mělo by týkat
všech pracovníků, a zvýšit povědomí o významu hodnocení rizik
pro všechny pracovníky mezi osobami odpovědnými za ochranu
zdraví a bezpečnost při práci a osobami touto problematikou
dotčenými, tj. mezi zaměstnavateli, zaměstnanci, zástupci pro
oblast bezpečnosti a osobami pracujícími v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.
První část zprávy představuje hlavní otázky týkající se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v případě šesti kategorií pracovníků,
kteří jsou považováni za ohroženější: migrující pracovníci,
zdravotně postižení pracovníci, mladí a starší pracovníci, ženy
(problematika rovnosti pohlaví) a dočasní pracovníci. Na konci
každého pododdílu jsou uvedeny odkazy na další informace
a praktické rady či nástroje hodnocení rizik.
()
Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.
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■

■

■

■

■

■

brát otázky různorodosti vážně a převzít pozitivní závazek,
předcházet předčasným závěrům o tom, o jaká rizika jde a kdo
je ohrožen,
hodnotit různorodost pracovní síly jako aktivum (a nikoli jako
problém),
brát v úvahu všechny pracovníky, včetně pracovníků úklidu,
recepčních, údržbářů, zaměstnanců agentur práce, pracovníků
na částečný pracovní úvazek atd.,
přizpůsobovat práci a preventivní opatření pracovníkům.
Přizpůsobování práce pracovníkům je klíčovou zásadou
právních předpisů Evropské unie,
zohledňovat potřeby různorodé pracovní síly ve stadiu návrhu
a plánování a nečekat, až bude zaměstnán zdravotně postižený,
starší či migrující pracovník, a až poté provádět změny,
zapojit bezpečnost a ochranu zdraví při práci do jakýchkoli
opatření pro rovnost na pracovišti, včetně plánů rovného
zacházení a politik zákazu diskriminace,
zajišťovat příslušné školení a informace o otázkách různorodosti
v oblasti rizik pro bezpečnost a zdraví pro osoby provádějící
hodnocení rizik, manažery a nadřízené, zástupce zaměstnanců
pro BOZP atd.,
zajišťovat náležité školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci všem pracovníkům; přizpůsobovat školicí materiály
potřebám pracovníků a jejich specifickým znakům.
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Komplexní hodnocení rizik by mělo uplatňovat participační
přístup, při němž se na hodnocení podílejí dotčení pracovníci
a základem hodnocení je šetření skutečné situace na
pracovišti.

■

Příklady správné praxe komplexního hodnocení rizik ukazují
kombinaci preventivních opatření (přizpůsobení práce danému
jednotlivci, přizpůsobení technickému pokroku, vydávání
řádných pokynů pracovníkům, zajištění specifické odborné
přípravy atd.). Přijetí těchto vzájemně propojených opatření
je klíčovým faktorem úspěchu.

■

Hodnocení rizik pro kategorie pracovníků ohrožených
zvýšeným rizikem, které vyloučí rizika a bude řešit nebezpečné
faktory hned u zdroje, bude ku prospěchu všech pracovníků
(bez ohledu na věk, pohlaví, státní příslušnost a tělesné
rozměry). K příkladům opatření, z nichž mohou mít prospěch
všichni zaměstnanci, patří:
— Provedení úprav v prostorách či na pracovištích (pro
zlepšení podmínek pro zdravotně postižené pracovníky,
starší pracovníky atd.), například nájezdových ramp, výtahů,
vypínačů světel a schodů s okrajem vyznačeným výstražnou
barvou atd.,
— používání ergonomičtějších nástrojů a pomůcek (které lze
přizpůsobit konkrétním potřebám každého pracovníka bez
ohledu na jeho tělesné rozměry či zvláštní rysy). To bude
znamenat, že konkrétní pracovní náplň nebo úkol bude
moci provádět širší škála pracovníků (ženy, starší pracovníci,
muži s malou tělesnou výškou atd.), například v důsledku
snížení množství požadované fyzické síly,
— poskytování všech informací o tématu zdraví a bezpečnosti
v přístupných formátech (s cílem učinit tyto informace
srozumitelnější pro migrující pracovníky).
— příprava metod a strategií, které umožní udržet v práci
zejména starší pracovníky ve směnném provozu; tyto
strategie budou ku prospěchu všech pracovníků (bez
ohledu na věk) a práce na směny bude díky nim pro nové
zaměstnance přitažlivější.

■

■

■

Kdykoli podnik či organizace provede změny prostředí na
pracovišti nebo zakoupí nové zařízení, je důležité zajistit, aby
byly tyto změny či nákupy vhodné i pro různé pracovníky.
Pokud podnik či organizace nejsou schopny zvládnout rizika
konkrétní skupiny pracovníků, je důležité, aby vyhledaly
poradenství. To mohou poskytovat služby a úřady působící
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zdravotníci,
odborníci v oboru bezpečnosti práce a ergonomie, organizace
pro zdravotně postižené osoby či migranty.
Příklady správné praxe komplexního hodnocení rizik ukazují, že
efektivnost každého preventivního opatření vyžaduje, aby toto
opatření zahrnovalo všechny přímo dotčené subjekty: pracovníky
a zástupce zaměstnanců, radu zaměstnanců, vedení, odborníky
na prevenci rizik, dodavatele či subdodavatele atd.

Případová studie – Produktivní stárnutí – Přepracování rozpisu směn ve
společnosti Polyfelt (nyní TenCate) v Rakousku
Vedení a rada zaměstnanců v chemickém závodě v Rakousku
stály před problémy intenzivní práce na směny, stárnutí pracovních
sil a nízkého věku odchodu do důchodu. V procesu, kterého se
účastnily všechny subjekty, byl za pomoci odborníků v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vypracován nový rozpis
směn. Výsledkem byla situace, která byla výhodná pro všechny.
K hlavním přínosům pro zaměstnance patřilo méně pracovních
hodin týdně, méně nočních směn a delší přestávky mezi směnami.
Výhody pro společnost zahrnovaly vyšší produktivitu, pozdější
odchod do důchodu a lepší pověst podniku jako dobrého
zaměstnavatele.

Případová studie – Podpora začlenění zdravotně postižených pracovníků
ve společnosti Ford v Německu
Cílem tohoto projektu bylo začlenit zdravotně postižené
pracovníky a do pracovního procesu znovu zařadit pracovníky
po delší pracovní neschopnosti. Společnost zřídila tým pro otázky
zdravotního postižení, jehož členy byli zástupci vedení
a zaměstnanci, provedla hodnocení rizik pomocí nástroje pro
začlenění zdravotně postižených osob do pracovního prostředí
(IMBA), zajistila individuální zdravotní péči a individuální kontroly
způsobilosti k práci a získaných zjištění využila při projektování
pracovišť. Další problémy byly vyhodnoceny pomocí dotazníků.
Dosud bylo do výrobního procesu znovu začleněno zhruba
500 pracovníků. Projekt získal několik ocenění.
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■

Jak lze zprávu získat
Plné znění zprávy je k dispozici v anglickém jazyce na internetové
stránce agentury na adrese: http://osha.europa.eu/en/publications/
reports/TE7809894ENC/view, kde ji lze bezplatně stáhnout.
Tento informační list je k dispozici ve všech jazycích EU na adrese:
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/87/view

Další informace
Zdravá pracoviště – Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská
kampaň o hodnocení rizik je tématem evropské kampaně 2008–
2009, kterou Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví
při práci (EU-OSHA) provádí ve více než 30 zemích včetně všech
členských států Evropské unie. Tento informační list byl připraven
na podporu uvedené kampaně.
Ostatní informační listy v dané sérii a další informace o hodnocení
rizik jsou k dispozici na adrese http://osha.europa.eu/topics/
riskassessment.
Tento zdroj je průběžně rozvíjen a aktualizován. Adresa
http://hw.osha.europa.eu je přímým odkazem na evropskou
kampaň.

© Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. Printed in Belgium, 2009

ht t p: //o s h a.e u r o p a.e u

TE-AE-09-087-CS-C

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
Gran Vía, 33, 48009 Bilbao, ŠPANĚLSKO
Tel. +34 944794360, Fax +34 944794383
E-mail: information@osha.europa.eu

