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Rok 2017 byl pro Evropskou agenturu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
(EU-OSHA) a pro Evropskou unii (EU) důležitým rokem. V roce, kdy jsme oslavili 
60. výročí Římských smluv, vyhlásil předseda Evropské komise Jean-Claude 
Juncker evropský pilíř sociálních práv. Agentura EU-OSHA tento pilíř vítá, protože se 
zaměřuje na rovné příležitosti, inkluzivní růst a spravedlivé pracovní podmínky – 
včetně práva na bezpečné, zdravé a dobře přizpůsobené pracoviště. Agentura po 
celý rok organizovala různé významné akce, například summit kampaně Zdravé 
pracoviště pro všechny bez rozdílu věku. Konference o nástrojích hodnocení rizik pro 
mikropodniky a malé podniky, organizovaná společně s Evropskou komisí, byla 
pořádána také s cílem diskutovat o hodnotě projektu agentury On-line interaktivní 
hodnocení rizik (OiRA) a podělit se o správnou praxi při zavádění nástrojů OiRA. 
Agentura EU-OSHA dále představila nejnovější zjištění ze svého projektu náklady 
a přínosy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na světovém kongresu 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v Singapuru a projevila své odhodlání dále 
pokračovat podle plánu týkajícího se karcinogenů prostřednictvím organizování řady 
činností ke zvyšování informovanosti. Další důležitou událostí roku 2017 bylo 
udělování ocenění evropské veřejné ochránkyně práv za řádnou správní praxi. 

1 Předvídání změn 
V roce 2017 i nadále probíhala dvouletá prognostická studie „Nová a vznikající rizika 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti s informačními a komunikačními 
technologiemi do roku 2025“. Jejím cílem je poskytnout tvůrcům politik EU, vládám členských 
států a sociálním partnerům informace o identifikovaných nových a vznikajících rizicích 
a podnítit debatu o politikách a opatřeních, které by mohly zajistit prevenci a omezování 
takových rizik. 

V roce 2017 byla zveřejněna zpráva z tohoto 
projektu, která zkoumá možné budoucí 
scénáře pro rok 2025 ve vztahu k dopadu 
digitalizace hospodářství na bezpečnost 
a ochranu zdraví: Hlavní trendy a hnací síly 
změn týkajících se informačních 
a komunikačních technologií a místa výkonu 
práce. Závěrečná zpráva, shrnutí, brožura 
a kreslené příběhy představující čtyři scénáře 
budou publikovány v roce 2018.Tento 
prognostický projekt identifikoval jako oblast 
rostoucího zájmu práci zprostředkovanou 
digitálními platformami. V reakci na silný 
zájem partnerů agentury EU-OSHA byla 
zveřejněna zpráva o této problematice, 
Řízení dopadů ekonomiky založené na on-
line platformách v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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V návaznosti na prezentace pro národní kontaktní místa agentury EU-OSHA a diskuse s nimi 
byly v červenci 2017 zveřejněny dvě odborné publikace na téma 3D tisk a technologie pro 
sledování na pracovišti. 

2 Fakta a čísla 
2.1 ESENER 
V roce 2017 byly zakončeny práce na druhém vydání Evropského průzkumu podniků na 
téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2), jehož cílem je popsat aktuální stav řízení 
BOZP na evropských pracovištích. Po celý rok se konaly vnitrostátní akce, konference 
a semináře propagující zjištění průzkumu ESENER-2 a bylo dokončeno externí posouzení 
průzkumu. 

Zpráva o účasti zaměstnanců na řízení BOZP vycházející z výsledků průzkumu ESENER-2 
byla zveřejněna v dubnu 2017. Zjištění této kvalitativní analýzy podniků ze sedmi členských 
států EU a různých odvětví podporují vztah mezi závazkem vedení k BOZP, účastí 
zaměstnanců a správnými postupy na pracovišti. Shrnutí této zprávy bylo zveřejněno 
v několika jazycích. 

Dále byly zveřejněny výsledky cenné spolupráce mezi agenturami EU-OSHA, Eurostat 
a Eurofound, a to ve zprávě s názvem Zdravotní a bezpečnostní rizika na pracovišti: 
společná analýza tří hlavních průzkumů. Sloučením zjištění průzkumu ESENER-2, ad hoc 
modulu šetření pracovních sil v EU zaměřeného na pracovní úrazy a další zdravotní 
problémy spojené s prací a šestého průzkumu pracovních podmínek v Evropě tato studie 
obsáhla náhled na BOZP ze strany zaměstnanců i podniků a přinesla ucelený přehled stavu 
BOZP v Evropě. 

2.2 Přehledy v oblasti BOZP 
V roce 2017 pokračovaly práce na rozsáhlém projektu zkoumajícím postupy řízení a politiky 
specifické pro mikropodniky a malé podniky v EU. Poslední zjištění tohoto projektu byla 
publikována v roce 2017 ve dvou zprávách. Jedna přináší přehled, jak je možné podpořit 
BOZP v mikropodnicích a malých podnicích pomocí politik, strategií a praktických opatření, 
a to na základě analýzy 44 příkladů správné praxe z 12 různých zemí EU. Druhá popisuje 
zjištěné dobré příklady řízení BOZP a podrobně uvádí například to, jak jsou mikropodniky 
a malé podniky podporovány při řízení BOZP zprostředkovateli, úřady a institucemi v oblasti 
BOZP. Agentura EU-OSHA tato zjištění zveřejnila na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, 
včetně světového kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
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Studie literatury, Rehabilitace a návrat do práce po 
nádorovém onemocnění, která je výsledkem projektu 
mapujícího problémy, s nimiž se při návratu do práce 
setkávají lidé vyléčení z nádorového onemocnění a jejich 
zaměstnavatelé, byla zveřejněna ve Světový den boje proti 
rakovině (4. února 2017). Závěrečná zpráva z tohoto 
projektu bude publikována v roce 2018. V prosinci byla 
zveřejněna studie proveditelnosti týkající se vypracování 
průzkumu za účelem měření expozice pracovníků 
karcinogenům. Dříve v tomto roce byla zveřejněna studie 
literatury o používání monitorovacích a výstražných 
systémů k detekci nemocí z povolání. 

Agentura EU-OSHA spustila v roce 2017 nový projekt, 
jehož cílem je přinést jasné důkazy, že investice do BOZP 
mají dobrý ekonomický smysl. Zpráva o analýze první fáze 
tohoto projektu, Odhad nákladů na pracovní úrazy 
a nemoci z povolání: analýza evropských zdrojů údajů, byla publikována v březnu. Dále byl 
vypracován model přibližného stanovení nákladů, který umožnil odhadnout náklady na 
pracovní úrazy a nemoci z povolání na globální úrovni, na úrovni EU a na regionální úrovni. 
Tyto odhady byly použity k vytvoření uživatelsky přívětivého nástroje pro vizualizaci dat 
týkajících se hodnoty BOZP, který je nyní k dispozici na internetu. 

V předstihu před kampaní Zdravé pracoviště zaměřené na předcházení muskuloskeletálním 
poruchám, která je naplánovaná na roky 2020–2021, zahájila agentura EU-OSHA plánování 
nového přehledu v oblasti BOZP zaměřeného na lepší porozumění této významné 
problematice BOZP a nalezení dalších způsobů předcházení muskuloskeletálním poruchám 
souvisejícím s prací. 

3 Nástroje pro řízení BOZP 
OiRA, platforma nabízející bezplatné interaktivní 
on-line nástroje, které lze využít při provádění 
hodnocení rizik na pracovišti, je pro agenturu 
EU-OSHA hlavním způsobem, jak se snaží 
oslovit podniky, zejména mikropodniky a malé 
podniky, a pomoci jim při řízení BOZP. 
Internetové stránky OiRA byly přepracovány tak, 
aby vývoj, přístup a sdílení nástrojů OiRA 
a souvisejících materiálů s mikropodniky 
a malými podniky byl pro zprostředkovatele 
a ostatní účastníky snazší, byly nově spuštěny 
na konci roku 2016 a propagovány po celý rok 
2017. Během roku byl dále propagován nový 
propagační soubor nástrojů, který obsahuje nástroje – včetně nového filmu o Napovi 
a infografiky – které pomohou partnerům a zprostředkovatelům zvyšovat informovanost 
o platformě OiRA a zlepšovat využívání těchto nástrojů v mikropodnicích a malých 
podnicích. Komunita OiRA, sestávající ze 16 odvětvových sociálních partnerů na úrovni 
členských států a 14 na úrovni EU, byla v roce 2017 velmi aktivní; například bylo zveřejněno 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
https://oiraproject.eu/en/promotional-resources
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19 nových nástrojů, celkem jich už tedy máme 137, a počet hodnocení rizik provedených 
pomocí těchto nástrojů vzrostl z cca 22 000 v říjnu 2016 na téměř 65 000 ke konci roku 
2017. 

4 Zvyšování povědomí 
4.1 Kampaně 

Kampaň Zdravé pracoviště pro 
všechny bez rozdílu věku v období 
2016–2017 byla velmi úspěšná, 
z velké části díky úsilí národních 
kontaktních míst, oficiálních partnerů 
kampaně a mediálních partnerů 
kampaně agentury EU-OSHA. 

Jedním z hlavních produktů 
uvedených na pomoc kampani byl 
nástroj pro vizualizaci dat týkajících 
se „Bezpečnější a zdravější práce 
v každém věku“, který uživateli 
umožňuje vyhledat fakta a čísla 

o evropských pracovních silách v jednotlivých členských státech i v celé EU. V roce 2017 byl 
dále propagován elektronický průvodce „Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku“ 
a byla vypracována hlavní zpráva kampaně, Dosahování pracovních podmínek vstřícných 
vůči starším osobám v Evropě: pohled agentur EU na celoživotní cyklus práce a stárnutí, a to 
ve spolupráci s agenturami Cedefop, EIGE a Eurofound. 

V roce 2017 se konalo několik akcí zaměřených na výměnu příkladů správné praxe, 
například dvoudenní akce v březnu v Bruselu, kterou uspořádala agentura EU-OSHA a která 
sestávala z workshopů a plenárních zasedání na téma bezpečné, zdravé a udržitelné práce. 
Akce organizovali také partneři kampaně ve svých prostorách, například v Itálii a Německu. 

Dne 26. dubna 2017 se ve Vallettě na Maltě konala soutěž Ceny za správnou praxi. Ocenění 
získalo devět organizací a dalších devět bylo doporučeno. Zároveň se slavnostním 
předáváním cen byla vydána brožura představující oceněné a doporučené příklady. 

Ve dnech 23. až 27. října proběhl Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
s rekordním počtem účastníků, kteří se zapojili do práce pro kampaň na sociálních sítích 
pomocí hashtagu #EUhealthyworkplaces. 

V listopadu se v Bilbau konal dvoudenní summit kampaně Zdravé pracoviště, kterým se 
uzavřela kampaň z období 2016–2017. Vedle plenárních zasedání se konala čtyři interaktivní 
paralelní zasedání a posluchači byli povzbuzováni k účasti prostřednictvím hlasování a sekcí 
otázek a odpovědí. Více než 350 delegátů, kteří se summitu zúčastnili, mělo příležitost 
přemýšlet o kampani, vyměňovat si příklady správné praxe a zapojit se do sítě. 

Další klíčovou složkou kampaně 2016–2017 byl balíček podpory pro evropskou kampaň 
(ECAP), který pomáhal národním kontaktním místům při organizování více než 200 aktivit 
souvisejících s kampaní. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
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Cílem kampaně pro období 2018–2019 – Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod 
kontrolou – je zvýšit povědomí o rizicích, která představují nebezpečné látky na pracovišti, 
a prosazovat kulturu prevence rizik. Během roku 2017 probíhaly přípravy na kampaň, včetně 
spuštění stránky s odpočítáváním na nových internetových stránkách kampaně Zdravé 
pracoviště, a kampaň bude oficiálně odstartována v dubnu 2018. 

4.2 Zvyšování informovanosti 
V listopadu 2017 byla udělena filmová cena v rámci kampaně Zdravé pracoviště dvěma 
vítězným filmům: Before the Bridge (režie Lewis Wilcox, USA) a Turtle Shells (režie Tuna 
Kaptan, Německo). Další film, Alien (režie Morteza Atabaki, Turecko), získal zvláštní uznání 
poroty. 

Protože Napo oslavil své 20. výročí, agentura 
EU-OSHA vytvořila zvláštní výroční logo pro 
Napovy internetové stránky a představila klip 
„Všechno nejlepší k narozeninám“. Vedle dvou 
nových filmů o Napovi, a to na téma projekt 
OiRA a bezpečnost a ochrana zdraví pro 
profesionální řidiče, byla bezpečnost 
a ochrana zdraví na pracovišti propagována 
v Bilbau pomocí kampaně s Napem pro 
dojíždějící v metru. 

Agentura EU-OSHA se v roce 2017 zúčastnila řady důležitých akcí pro zvyšování 
informovanosti, například v říjnu světového kongresu o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci v Singapuru a 35. mezinárodního kongresu a obchodního veletrhu A+A v německém 
Düsseldorfu. 

Z hlediska mediální činnosti byl rok 2017 pro agenturu EU-OSHA rušný, zveřejnila 15 aktualit 
a tiskových zpráv, více než 70 článků a reakcí na požadavky z médií, 858 on-line výstřižků 
a více než 8 000 příspěvků na sociálních sítích. 

Internetové stránky agentury EU-OSHA byly aktivní po celý rok 2017, bylo zveřejněno 
64 vícejazyčných shrnutí a 112 aktualit a zaznamenáno více než 1,2 milionu unikátních 
návštěv. Dalších 14 shrnutí a 18 článků bylo uveřejněno na stránkách kampaně, které 
zaznamenaly do konce roku 2017 více než 95 000 návštěv. Agentura EU-OSHA dále 
posilovala svou přítomnost na sociálních sítích Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube, své 
příspěvky vkládala téměř každý den. Velká část on-line aktivit vyplynula z akcí oficiálních 
partnerů kampaně zaměřených na výměnu příkladů správné praxe, summitu kampaně 
Zdravé pracoviště a Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Vícejazyčnost je základním kamenem EU a pro úspěch agentury EU-OSHA je zcela 
nezbytná, proto za jeden ze svých důležitých počinů v roce 2017 agentura získala ocenění 
evropské veřejné ochránkyně práv za řádnou správní praxi, a to za společný projekt 
s úřadem EUIPO a Překladatelským střediskem EU zaměřený na vývoj nástroje pro zlepšení 
řízení překladů vícejazyčných internetových stránek. 

 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
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5 Sdílení znalostí v rámci sítí 
Agentura EU-OSHA přeformulovala dlouhodobé cíle projektu OSHwiki, své on-line 
vícejazyčné encyklopedie informací z oblasti BOZP. Během roku byly do platformy přidávány 
nové články a stávající byly editovány. 

V roce 2017 spolupracovala agentura EU-OSHA s Evropskou komisí na vývoji a spuštění 
pilotní verze informačního systému BOZP pro celou EU, který bude zahrnovat sběr a třídění 
dat o řadě ukazatelů souvisejících s BOZP, například o národních strategiích BOZP 
a pracovních úrazech v EU, z nichž bude nakonec vytvořena interaktivní vizualizace dat. 

Projekt sběru informací o strategiích BOZP na 
úrovni členských států byl v roce 2017 před 
dokončením a jeho nálezy by měly být jedním 
ze zdrojů při vývoji nového informačního 
systému BOZP. 

V září se v Bilbau konal dvoudenní seminář 
o elektronických nástrojích k prevenci rizik, 
která představují nebezpečné látky. 

Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro 
zaměstnanost vydala agentura EU-OSHA 
elektronického průvodce VeSafe zaměřeného 
na rizika při práci v souvislosti s vozidly. Tato 
rizika představují 29 % všech smrtelných pracovních úrazů v Evropě. 

 

6 Vytváření sítí a komunikace v rámci agentury 
V roce 2017 se dvakrát sešla řídící rada a přijala návrh programového dokumentu na období 
2018–2020 a předsednictvo se sešlo k diskusi o dlouhodobějším směřování agentury. 
Agentura EU-OSHA se také sešla s poradní skupinou pro nástroje a zvyšování povědomí 
a s poradní skupinou pro znalosti v oblasti BOZP k diskusi o záležitostech kampaně 
a dalších probíhajících projektů. 

Po celý rok 2017 agentura EU-OSHA pokračovala ve vytváření sítí a podpoře úzkých vztahů 
s různými evropskými institucemi a dalšími evropskými partnery. Agentura plně podporuje 
vytvoření evropský pilíř sociálních práv, který jasně definuje bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci jako základní sociální právo a při práci na něm úzce spolupracuje s Komisí. Dále 
v roce 2017 poskytla agentura EU-OSHA konstruktivní příspěvek do debaty o zřízení 
Evropského orgánu pro pracovní záležitosti, přivítala delegaci poslanců Evropského 

© EU-OSHA  

https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
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parlamentu na studijní návštěvě v Bilbau a nadále vyhrazovala zdroje pro plán týkající se 
karcinogenů. 

Agentura EU-OSHA si velice váží svých dobrých pracovních vztahů se svými partnery, 
například svými národními kontaktními místy a sítí Enterprise Europe Network (EEN). Poprvé 
se konala společná akce kampaně národních kontaktních míst zemí Beneluxu v Belgii a také 
se setkala severská národní kontaktní místa, aby rozvíjela společné regionální aktivity. 
Agentura EU-OSHA v roce 2017 pokračovala v úzké spolupráci se sítí EEN a ambasadoři 
sítě EEN pro BOZP se zapojí do spuštění a provádění kampaně Zdravé pracoviště v období 
2018–2019. 

Agentura EU-OSHA pomáhá zemím západního Balkánu a Turecku zapojit se do evropského 
systému BOZP; v roce 2017 bylo obnoveno financování pomocí nástroje předvstupní 
pomoci. Setkání kontaktních míst, školení a workshopy v rámci této činnosti vedly k lepšímu 
pochopení evropských postupů v oblasti BOZP a zlepšení sociálního dialogu v celém 
regionu. 
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https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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JAK ZÍSKAT PUBLIKACE EU 

Bezplatné publikace: 

• jeden výtisk: 

prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• více výtisků, plakáty či pohlednice: 

na zastoupeních Evropské unie (http://ec.europa.eu/represent_cs.htm)  

a na delegacích Evropské unie v zemích mimo EU (http://eeas.europa.eu/delegations/index_cs.htm); 

můžete se také obrátit na síť Europe Direct na adrese http://europa.eu/europedirect/index_cs.htm  

nebo na telefonní lince 00 800 6 7 8 9 10 11 (zdarma v rámci EU) (*). 
 
(*) Informace jsou poskytovány zdarma, stejně jako většina telefonních hovorů (někteří operátoři, telefonní automaty  

 nebo hotely však mohou telefonické spojení zpoplatnit). 

Placené publikace: 

• prostřednictvím stránek EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 
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Evropská agentura  
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Španělsko 
Тel. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

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 

provádí výzkum, vývoj a distribuci spolehlivých, 

vyvážených a nestranných informací 

v oblasti BOZP a pořádá celoevropské osvětové 

kampaně. Agentura, kterou zřídila v roce 1994 

Evropská unie a která sídlí ve španělském 

Bilbau, umožňuje spolupráci zástupců Evropské 

komise, vlád členských států, organizací 

zaměstnavatelů a zaměstnanců i předních 

odborníků ze všech členských států Evropské 

unie i dalších zemí. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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