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Hlavní činnosti v roce 2007 
 
Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci (EU-OSHA) se v roce 2007 
podílela na činnostech v mnoha různých 
oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP). Posláním agentury je shromažďovat, 
analyzovat a šířit informace o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a podporovat kulturu 
prevence úrazů a poškození zdraví. 
 
PODPORA PARTNERSTVÍ V PODOBĚ 
CELOSVĚTOVÉ SÍTĚ 
 
Událostí zásadního významu bylo zveřejnění 
strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na období 2007–2012, která bude 
v nadcházejících letech určovat směr činností 
agentury. 
 
V rámci zahájení této strategie, jejímž cílem je snížit 
počet pracovních úrazů v EU o čtvrtinu a omezit 
výskyt nemocí z povolání, sehrála agentura EU-
OSHA klíčovou roli. 
 
Kromě toho již proběhly i úvodní diskuse se 
zainteresovanými skupinami ohledně strategie 
agentury na období 2009–2013.  
 
V roce 2007 bylo rovněž zveřejněno externí 
hodnocení agentury, které se zaměřilo zvláště na 
způsob, jakým agentura EU-OSHA spolupracuje se 
svou sítí kontaktních míst, kterou tvoří příslušné 
vnitrostátní orgány pro oblast BOZP v jednotlivých 
členských státech. Hodnocení bylo celkově kladné a 
pomůže agentuře a kontaktním místům dále 
prohloubit vzájemnou spolupráci. 
 
Agentura EU-OSHA se podílela na zřízení národních 
kontaktních míst v Albánii, Srbsku, Černé Hoře a 
Bývalé jugoslávské republice Makedonii, a to 
prostřednictvím CARDS, programu spolupráce mezi 
Evropskou unii a oblastí západního Balkánu. 
 
ŠÍŘENÍ INFORMACÍ 
 
Evropská kampaň se v roce 2007 zaměřila na 
nejčastější formu nemocí z povolání v Evropě - 
muskuloskeletální poruchy (MSD). Kampaň 
„Posviťme si na břemena“, která kladla důraz na 
rehabilitaci pracovníků s MSD, jejich opětovné 
zapojení do pracovního procesu a prevenci MSD, 
vyvrcholila Evropským týdnem bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, který se konal ve dnech 
22.–26. října 2007 a během něhož se uskutečnila 
celá řada činností a akcí po celé Evropě. Na podporu 

kampaně agentura připravila širokou škálu 
informačních materiálů, včetně zpráv týkajících se 
opětovného zapojení pracovníků do pracovního 
procesu a prevence MSD. Součástí kampaně byla 
také soutěž o ceny za správnou praxi, jejímž cílem 
bylo ocenění organizací za novátorské příspěvky 
v rámci řešení problematiky MSD. 
 
Provedena byla také velká část přípravných prací 
pro nadcházející evropskou kampaň o hodnocení 
rizik, která proběhne v letech 2008–2009. 
Agentura přechází na dvouletý cyklus kampaní, 
který umožní věnovat více času jejich realizaci a 
následným činnostem. Na kampaně se rovněž 
bude vztahovat nový model finanční podpory.  
 
Summit BOZ(P) na start, který se uskutečnil 
v březnu 2007 v Bilbau, byl oficiálním zakončením 
kampaně pro rok 2006 s názvem „BOZ(P) na 
start!“, která byla věnována mladým lidem a 
zajištění bezpečného a zdravého zahájení jejich 
pracovního života. Na summitu se sešli političtí 
činitelé EU, sociální partneři a přední odborníci na 
BOZP, aby společně diskutovali o problémech, na 
které kampaň upozornila. Na akci byly také 
představeny evropské ceny za správnou praxi za 
rok 2006.  
 
V roce 2007 bylo zveřejněno i vyhodnocení 
kampaně agentury EU-OSHA na rok 2005 
s názvem „Hluku stop!“. Kampaň obstála ve všech 
klíčových hodnotících kritériích. 
 
Proběhlo také druhé a závěrečné kolo Iniciativy za 
zdravé pracoviště. Jedná se o kampaň, která 
zaměstnavatelům a zaměstnancům v prostředí 
malých a středních podniků, a to zvláště v nových 
členských státech EU a kandidátských zemích, 
zprostředkovala informace o tom, jak učinit 
pracovní prostředí bezpečnějším, zdravějším a 
produktivnějším.  
 
Co se týče vývoje internetových stránek agentury, 
proběhlo srovnávací testování (benchmarking), 
které posuzovalo jejich využitelnost, přístupnost, 
zabezpečení atd. Mimoto byl proveden on-line 
průzkum mezi uživateli stránek. Pokračovala 
rovněž on-line osvětová kampaň, a to pomocí 
nástroje Google AdWords. Došlo k zavedení 
nových webových služeb, jako např. zasílání 
upozornění na nové informace, vyhledávání 
v rámci sítě a odběr novinek prostřednictvím RSS. 
Na stránce přibyly další vstupní body, které 
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shromažďují veškeré dostupné informace o 
konkrétních otázkách BOZP.  
 
Z nepřeberného množství akcí, na kterých se 
agentura v průběhu roku podílela, můžeme zmínit 
také soutěž Mladý evropský filmař roku 2006 (Filmy 
o BOZP), kde nechyběl ani snímek „Il gioco della 
vita“ (Hra života), jenž zvítězil v soutěži o nejlepší 
videonahrávku konané v rámci kampaně „BOZ(P) na 
start!“ (2006). 
 
ROZVOJ ZNALOSTÍ 
 
Evropské observatorium rizik (ERO), které je 
nedílnou součástí agentury EU-OSHA, vypracovalo 
zprávu o nových a vznikajících biologických rizicích. 
Zpráva si kladla za cíl shrnout dosavadní poznatky 
v této rychle se měnící oblasti a v červnu 2007 na ni 
navázal seminář, který se pro odborníky a politické 
činitele stal výtečnou příležitostí k výměně znalostí 
a zkušeností.  
 
ERO mimoto vypracovalo zprávu o vznikajících 
psychosociálních rizicích, která zkoumá vazby mezi 
změnami ve světě práce a zvýšeným výskytem 
stresu a neblahým dopadem těchto jevů na duševní 
a fyzické zdraví.  
 
V roce 2007 došlo také k podpisu smluv potřebných 
k provedení Evropského průzkumu podniků o 
nových a vznikajících rizicích (ESENER), který 
poskytne aktuální údaje o činnostech zaměřených 
na odstranění psychosociálních rizik. Nabídne 
přehled činností probíhajících na pracovištích 
v soukromém i veřejném sektoru.  
 
Agentura se dále účastnila projektu ERA-NET, jehož 
cílem je vytvoření společného evropského přístupu 
k výzkumu nových a vznikajících rizik na 
pracovištích. 
 
Evropské observatorium rizik dále zpřístupnilo 
nejčerstvější informace týkající se výzkumu 
v oblasti nanotechnologií a jejich možného dopadu 
na pracoviště a rovněž pracovalo na zprávě o 
rizicích spojených s expozicí kůže při práci a kožních 
chorobách souvisejících s prací. Tato zpráva 
analyzuje politiky a postupy jednotlivých členských 
států v této oblasti a nechybí v ní ani příslušné 
pokyny a doporučení.  
 
Zpráva observatoria rizik s názvem „BOZP v číslech: 
mladí pracovníci – fakta a čísla“ z roku 2007 byla 
součástí nadále probíhajícího projektu „BOZP 
v číslech“, který si klade za cíl shromáždit faktické 
podklady pro prevenci a odhalování trendů v oblasti 
BOZP.  
 

Odborná studie o migrujících pracovnících 
agentury EU-OSHA poskytuje přehled 
nejvýznamnějších problémů z hlediska 
bezpečnosti a ochrany zdraví, se kterými se 
potýká právě tato specifická skupina pracovníků.  
 
V průběhu roku byla také vypracována zpráva a 
další informační materiály o pracovnících v odvětví 
hotelů, restaurací a stravování (HORECA) se 
zaměřením na některá konkrétní rizika, jimž jsou 
nuceni čelit. V únoru 2007 se v Bilbau uskutečnil 
workshop s názvem „Bezpečná práce 
v multikulturním odvětví HORECA“. Kromě toho 
agentura připravila celou řadu materiálů o 
úklidových pracovnících a problémech BOZP v této 
oblasti.  
 
Vyhotoven byl též informační materiál, který se 
zabývá obchodní využitelností dobré úrovně 
bezpečnosti a ochrany zdraví a vazbami mezi 
kvalitní BOZP a ekonomickým úspěchem na úrovni 
jednotlivých podniků i celých národních 
hospodářství.  
 
Agentura rovněž připravila zprávu o případových 
studiích na téma začlenění problematiky BOZP do 
učiva na vysokých školách. 
 
VÝHLEDY NA ROK 2008 
 
V roce 2008 bude zaveden nový přístup k vedení 
kampaní, konkrétně přechod na dvouletý cyklus, 
který bude poprvé aplikován u kampaně o 
hodnocení rizik (2008–2009). Díky rozšíření doby 
trvání evropské kampaně na období dvou let bude 
k dispozici více času na její přípravu a následné 
činnosti a rovněž na rozvoj partnerských vztahů 
se zainteresovanými subjekty na úrovni EU i 
dalšími potenciálními partnery kampaně.  
 
V roce 2008 bude agentura EU-OSHA pokračovat 
v práci na vývoji metodik předpovídání nových a 
vznikajících rizik s cílem posílit systematičnost 
prognostických činností. Během roku by měly být 
zveřejněny výsledky dvou významných projektů 
zabývajících se problematikou karcinogenů a 
rakoviny jako nemoci z povolání a publikována 
bude také poslední ze čtyř hlavních zpráv o 
nových a vznikajících rizicích, tentokrát zaměřená 
na chemická rizika. 
  
Pokračovat budou i práce v rámci problematiky 
BOZP v odvětví silniční dopravy a agentura 
vypracuje zprávu „BOZP a ekonomická výkonnost: 
zpráva o ekonomických pobídkách“, která bude 
zveřejněna v roce 2009. Ta se zaměří na pobídky, 
které bude možné poskytnout v rámci úsilí o 
podporu vyšší úrovně BOZP – od nižšího 
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pojistného u úrazového pojištění či snížení daňových 
sazeb, přes bankovní zvýhodnění, jako jsou 
výhodnější úrokové sazby, až po státní dotace. 


