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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 bezpečnosti
a ochrany zdraví a pořádá celoevropské osvětové kampaně.
Agentura, kterou zřídila v roce 1996 Evropská unie a která
má sídlo v Bilbau ve Španělsku, spojuje zástupce Evropské
komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů
a pracovníků i přední odborníky z každého ze 27 členských
států Evropské unie i dalších zemí.

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

Výroční zpráva za rok 2011
Shrnutí

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

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
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Hlavní činnosti v roce 2011 
I s novou ředitelkou (v roce 2011 tuto funkci po Jukkovi Takalovi převzala Christa 
Sedlatscheková) agentura navzdory nepříznivému hospodářskému klimatu 
nepolevila ve svém úsilí o podporu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP), přičemž zdůrazňovala, že věnovat čas a zdroje na BOZP je investicí a 
nikoli nákladem a že dobrá úroveň BOZP je pro podnik přínosem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předseda správní rady Károly György a ředitelka agentury Christa Sedlatscheková 

 

 
SHROMAŽĎOVÁNÍ A ANALÝZA INFORMACÍ 
 

Evropské observatorium rizik 
Stěžejní projekt agentury, projekt Prognóza, jde nad rámec posuzování rizik, která v současnosti na 
pracovišti „vznikají“, a má za  cíl předvídat změny na trhu práce v dlouhodobějším horizontu. Součástí 
tohoto projektu je tvorba scénářů vybraných tematických oblastí ve snaze zkoumat, co by se mohlo stát 
vzhledem k technologickým novinkám nebo změnám ve společnosti, a rovněž související dopady pro 
BOZP, na jejichž základě mohou osoby přijímající rozhodnutí dále jednat. První projekt Prognóza se 
zaměřuje na „zelená“ pracovní místa, tedy ta, která zahrnují technologie nebo postupy zmírňující dopady 
na životní prostředí.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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V roce 2011 byla zveřejněna zpráva o 
identifikaci klíčových hnacích sil změn v této 
oblasti, jakož i další zpráva o klíčových 
technologiích v této oblasti, které mohou ovlivnit 
bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. 
Rovněž byla zahájena práce na dalších 
analýzách: identifikace a testování některých 
alternativních výhledů do budoucna s cílem 
usnadnit budoucí rozhodování.  

Co se týče projektů zaměřených na 
přezkoumávání a analýzu výzkumu, byly 
představeny výsledky dvouletého projektu 
zaměřeného na situaci žen v souvislosti 
s BOZP a specifické výzvy z hlediska BOZP 
plynoucí z většího množství žen na trhu práce. 
Bylo zveřejněno shrnutí těchto výsledků, které 
nastínilo nová rizika a trendy v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví žen při práci.  

Dalším důležitým projektem uplynulého roku 
byly práce na vývoji OSHwiki. Agentura vytváří 
databázi článků, které budou při plánovaném 
spuštění v roce 2013 tvořit základ OSHwiki. Již 
byl přijat první soubor více než šedesáti článků 
OSHwiki. 

 
 
 
Jedním z hlavních projektů agentury v posledních letech byl Evropský průzkum podniků na téma nových 
a vznikajících rizik (ESENER), díky kterému jsme poprvé získali reálnou představu o způsobu, jakým jsou 
v Evropě řízena některá důležitá rizika na pracovišti. Součástí projektu bylo shromáždění údajů od 
manažerů a zástupců pracovníků pro oblast BOZP z celé Evropy týkající se způsobů, jakým se rizika 
BOZP řeší na jejich pracovištích. Pozornost se věnuje zejména psychosociálním rizikům, jako je stres při 
práci, násilí a obtěžování, a cílem je poskytnout tvůrcům politik informace, které jim usnadní rozhodování, 
jakož i pomoci organizacím vzájemně sdílet své poznatky a zkušenosti nabyté v rámci řešení těchto rizik. 
V roce 2011 byly zahájeny práce na sekundární analýze údajů, které byly při průzkumu shromážděny.  
  
 
V průběhu roku byla také vydána zpráva, která na 
základě vnitrostátních a unijních údajů prokázala, že 
problém s násilím a obtěžováním na pracovišti je 
v Evropě na vzestupu.  
 
 

  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/cs/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/cs/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Informace o pracovním prostředí 

Agentura vydala v průběhu roku celou řadu různých 
publikací na podporu kampaně za bezpečnost práce při 
údržbě. Zveřejnili jsme průvodce a informační list o 
bezpečné údržbě v zemědělství. Dalšími publikacemi 
byl přehled politik a informační list o bakterii Legionella 
a legionářské nemoci. Vydali jsme také elektronická 
fakta (e-facts) o bezpečné údržbě v souvislosti 
s přenosnými nástroji ve stavebnictví, rybářskými 
plavidly a bezpečností při práci v silniční dopravě. Byly 
zveřejněny příklady ze soutěže Evropských cen za 
správnou praxi a vydáno číslo časopisu Healthy 
Workplaces (Zdravé pracoviště) zaměřené na kampaň 
za bezpečnost práce při údržbě. 

 

V průběhu celého roku také probíhaly činnosti týkající se přípravy informací a propagačních materiálů pro 
nadcházející kampaň Zdravé pracoviště na období 2012–2013, nazvané Partnerství při prevenci rizik. 

 

V září 2011 byl oficiálně spuštěn on-line nástroj pro interaktivní hodnocení rizik (OiRA) vycházející z 
předchozí kampaně Zdravé pracoviště zaměřené na hodnocení rizik. Agentura průběžně propaguje 
potenciál nástroje OiRA, který lze upravit tak, aby uspokojoval potřeby konkrétních odvětví a vyhovoval 
místním požadavkům. 

 

Agentura se řadu let podílí na projektu, 
který zkoumá rizika při práci, jimž kromě 
dopravních nehod čelí pracovníci v odvětví 
silniční dopravy. Byla vydána řada 
publikací o správné praxi v oblasti BOZP 
v tomto odvětví: patřila mezi ně zpráva 
„BOZP v číslech“, zpráva o řízení rizik pro 
řidiče, přehled o nehodách a zraněních 
řidičů, informační listy o správné praxi při 
řízení rizik pro řidiče a vedení kampaně o 
BOZP v tomto odvětví, zpráva o 
informování řidičů o sděleních z oblasti 
BOZP, přehled správné praxe ohledně 
bezpečnosti a ochrany zdraví dodávkových 

a rozvážkových řidičů motocyklů a jízdních kol a přehled správné praxe v souvislosti s bezpečností a 
ochranou zdraví taxikářů.  

Byla vypracována řada publikací, včetně zprávy o podpoře duševního zdraví na pracovišti, průvodce 
uplatňováním ekonomických pobídek s cílem odměnit investice do BOZP, přehledu rizik v oblasti BOZP u 
záchranných služeb, zprávy o rizicích ve stavebnictví, zdravotnictví a odvětví hotelových, restauračních a 
stravovacích služeb a zprávy o způsobech posuzování „kultury bezpečnosti a ochrany zdraví“ 
v organizacích.  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/cs/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/cs/campaigns/hw2008/front-page/view
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
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KOMUNIKACE, POŘÁDÁNÍ KAMPANÍ A PROPAGACE 

Rok 2011 byl druhým a zároveň posledním rokem kampaně Zdravé pracoviště za bezpečnost práce při 
údržbě. Kampaně Zdravé pracoviště jsou nyní největší svého druhu na světě a dotýkají se zemí ESVO, 
zemí připravujících se na vstup do EU, kandidátských zemí, jakož i členských států EU. Poslední 
kampaň, která opět oslovila 
miliony evropských 
pracovníků, zaznamenala 
rekordní míru účasti a jejím 
cílem bylo zvýšit povědomí o 
důležitosti údržby pro 
bezpečnost a ochranu zdraví 
pracovníků a o potřebě 
provádět ji bezpečně. 
Inovativní organizace byly 
také oceněny na 10. ročníku 
Evropských cen za správnou 
praxi, které byly představeny 
v Budapešti ve Světový den 
bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.  

Vítězové cen za správnou praxi přijímají svá osvědčení 

I nadále rostl počet partnerských organizací kampaně za bezpečnost práce při údržbě, s nimiž agentura 
spolupracuje za účelem rozšíření a zintenzivnění dosahu svých sdělení. Oficiálními evropskými partnery 
kampaně za bezpečnou údržbu se stalo přibližně 53 organizací z veřejného i soukromého sektoru a tyto 
subjekty přispěly k šíření povědomí o důležitosti bezpečnosti práce při údržbě prostřednictvím široké 
škály činností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zleva: španělská ministryně pro zaměstnanost María Luz Rodríguezová, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování László Andor, ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková a zástupce rady pro zaměstnanost baskické 
vládyJavier Ruiz   

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
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Kampaň za bezpečnost práce při údržbě zakončila v listopadu 2011 závěrečná akce, jejíž součástí byl i 
dvoudenní summit Zdravé pracoviště, na němž se sešli odborníci z oblasti BOZP a osoby přijímající 
rozhodnutí, aby prodiskutovali výsledky kampaně a vzájemně si vyměnili informace o správné praxi.  

Dalšími důležitými osvětovými akcemi v rámci kampaně byla evropská fotografická soutěž, do které bylo 
přihlášeno přes 2 500 příspěvků, a filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště, kterou agentura 
uděluje na festivalu dokumentárních a animovaných filmů v Lipsku nejlepšímu dokumentárnímu filmu na 
téma problematiky BOZP.  

Agentura se rovněž věnovala práci v terénu v souvislosti s celoevropským průzkumem veřejného mínění 
o BOZP v celé Evropě. Průzkum provedla firma Ipsos Mori a jeho základem bylo 36 000 pohovorů ve 
více než 30 zemích. Otázky se týkaly témat, jako je aktivní stárnutí a psychosociální rizika. 

Agentura vypracovala další osvětové materiály s oblíbenou 
animovanou postavičkou jménem Napo. Součástí byla on-line 
sada pro učitele základních škol, včetně vzorových učebních 
plánů, které mají pomáhat při procesu začleňování otázek 
BOZP ve školách. Bylo vyrobeno i DVD zaměřené na 
dopravu na pracovišti nazvané Safe Moves (Bezpečnost 
v pohybu) a klip „Lungs at work“ (Plíce v práci) pro Světový 
den bez tabáku. 
 

Agentura pokračovala v rozvoji komunikačních partnerství 
s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro podniky a 
průmysl a sítí Enterprise Europe Network s cílem podpořit 
informovanost evropských podniků o otázkách BOZP. 

V průběhu roku agentura poskytovala řečníky nebo stánek a 
organizovala programy se zajímavými aktivitami pro 
sdělovací prostředky a návštěvníky v rámci řady významných 
akcí, včetně Světového kongresu BOZP v Istanbulu, 
12. kongresu Evropské konfederace odborových svazů 
v Aténách, Mezinárodního veletrhu A + A v Düsseldorfu a 
Mezinárodního fóra pro dopravu v Lipsku.  

 

 
ROZVOJ SÍTĚ 
Byly zahájeny diskuse týkající se návrhu příští strategie agentury a budoucího rozvoje naší sítě 
s ohledem na střednědobé hodnocení současné strategie, jehož výsledky byly představeny správní radě 
v listopadu 2011.  

  

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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VÝHLED 
V roce 2012 bude zveřejněna série zpráv, které analyzují údaje shromážděné v rámci průzkumu 
ESENER.  

V roce 2012 bude ukončena studie Prognóza: v závěru projektu budou představeny budoucí scénáře, 
které projekt identifikoval a které se zaměřují na způsoby, jak mohou nové technologie za různých 
okolností ovlivňovat bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků. S těmito scénáři budou obeznámeni tvůrci 
politik a širší veřejnost a připravují se návrhy na navazující činnosti a opatření.  

Agentura bude podporovat tvorbu dalších on-line nástrojů pro interaktivní hodnocení rizik (OiRA) 
přizpůsobených specifickým potřebám konkrétních pracovišť a odvětví a bude nadále rozvíjet 
společenství subjektů vyvíjejících nástroje OiRA a jejich uživatelů. Vývojářům bude poskytovat pomoc 
prostřednictvím oddělení podpory.  

V roce 2012 bude zahájena nová dvouletá kampaň Zdravé pracoviště na téma Partnerství při prevenci 
rizik, která se zaměřuje na význam vůdčích schopností managementu a účast zaměstnanců při 
zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti. Probíhá také přípravná fáze kampaně Zdravé 
pracoviště na období 2014–2015, předběžně nazvané „Praktická řešení pro psychosociální rizika“.  

Agentura zveřejní výsledky průzkumu veřejného mínění provedeného firmou Ipsos MORI, který se dle 
zadání agentury týkal postojů k BOZP a zkoumání jejich významu. 

Evropská komise vyhlásila rok 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 
s cílem zdůraznit přínos seniorů pro společnost a hospodářství a nabídnout seniorům lepší příležitosti 
k uplatnění na trhu práce. Agentura bude Evropský rok podporovat, přičemž bude klást důraz na 
důležitost BOZP v situaci, kdy budou lidé v pracovní činnosti pokračovat i ve vyšším věku. 

Dalším rozvojem činností agentury se samozřejmě bude zabývat nová strategie agentury EU-OSHA, jejíž 
návrh bude vypracován v roce 2012 a která bude přijata v roce 2013. 

 

 

Vítězové fotografické soutěže a členové poroty 
Zleva: Isa Kurt, Peter Rimmer, ředitelka agentury EU-OSHA Christa Sedlatscheková, Saša Kosanović a Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/cs/hw2012
http://www.healthy-workplaces.eu/cs/hw2012
http://osha.europa.eu/cs/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/ey2012.jsp?langId=cs
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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 bezpečnosti
a ochrany zdraví a pořádá celoevropské osvětové kampaně.
Agentura, kterou zřídila v roce 1996 Evropská unie a která
má sídlo v Bilbau ve Španělsku, spojuje zástupce Evropské
komise, vlád členských států, organizací zaměstnavatelů
a pracovníků i přední odborníky z každého ze 27 členských
států Evropské unie i dalších zemí.

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