
 
 

 
 

 

 
 

Snižování p
prostře

Brusel, 13. června 2008 – Evr
(Agentura) dnes v Bruselu za
předsednictví Romany Tomc
věnovanou problematice hod
probíhat ve všech 27 členský
je také soutěž o ceny za sprá
mimořádným způsobem přis

Podle údajů Eurostatu (1) zemře
5 720 osob. Mezinárodní organ
umírá každý rok v EU na nemo
každé tři a půl minuty zemře v 
možno zabránit a prvním kroke
celoevropské informační kamp
podnikání.“ Tato kampaň se za
zdravotnictví a zemědělství, a n

„Každý úraz na pracovišti i kaž
komisař pro zaměstnanost, soc
důsledky nepřijatelné, a to jak p
pracovníků v EU pracovní úraz
s sebou nese obrovské náklady
to ale jen první krok, po němž m
 
Kampaň Zdravé pracoviště zdů
Společenství pro bezpečnost a
během tohoto období počet úra
 
Dle vyjádření ředitele Agentury
podniky, aby správně prováděl
podporovat správnou praxi, kte
podtrhuje klíčové poselství kam
a nemusí se mu věnovat pouze
střední podniky. K dispozici je m
hodnocení pomáhají, a Agentu
správné hodnocení rizik přináš
zdravější pracoviště pomáhá o
produktivitu pracovníků.“  

„Hodnocení rizik v konečném d
v jednotlivých členských státec
práce, rodiny a sociálních věcí.
EU tuto kampaň velmi podporu
ochrany zdraví na pracovišti – 
 
 

T I S K O V Á  Z P R Á V A  

racovních úrazů a nemocí z povolání 
dnictvím lepšího hodnocení rizik 

opská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 účasti komisaře Vladimíra Špidly, zástupkyně slovinského 
 a ředitele Agentury Jukky Takaly zahajuje celoevropskou kampaň 
nocení rizik na pracovišti. Kampaň bude po dobu dvou let 
ch státech EU, ESVO a kandidátských zemích. Součástí kampaně 
vnou praxi, jež budou uděleny podnikům a organizacím, které 
pěly k podpoře hodnocení rizik na pracovišti. 

 v Evropské unii v důsledku pracovních úrazů každoročně celkem 
izace práce (MOP) navíc odhaduje (2), že dalších 159 500 pracovníků 
ci z povolání. Na základě těchto údajů lze konstatovat, že odhadem 
EU v důsledku práce jeden člověk. Většině z těchto úrazů a nemocí je 
m k tomu je právě hodnocení rizik. To je také hlavní myšlenkou 
aně s názvem „Zdravé pracoviště. Dobré pro vás. Dobré pro 
měřuje zejména na vysoce riziková odvětví, jako jsou stavebnictví, 
a potřeby malých a středních podniků.  

dá nemoc z povolání jsou zbytečné,“ říká k tématu Vladimír Špidla, 
iální věci a rovné příležitosti. „I když nekončí úmrtím, jsou jejich 
ro dotčené osoby, tak pro hospodářství. Každoročně utrpí miliony 

, který je donutí zůstat doma po dobu nejméně tří pracovních dnů, což 
 pro ekonomiku. Klíčem ke snížení těchto čísel je hodnocení rizik. Je 
usí následovat uvedení opatření do praxe.“ 

razňuje nutnost provádět hodnocení rizik v souladu se Strategií 
 ochranu zdraví na pracovišti (2007–2012), jejímž cílem je snížit 
zů souvisejících s prací v celé EU o 25 %. 

, Jukky Takaly, je cílem kampaně Zdravé pracoviště „podpořit 
y hodnocení rizik a zapojily do něj všechny zaměstnance. Chceme 
rou lze uzpůsobit i pro další pracoviště.“ Jukka Takala rovněž 
paně: „Za prvé, hodnocení rizik nemusí být nutně složité, byrokratické 
 odborníci. To je mylná představa, která je typická zejména pro malé a 
noho nástrojů (jako jsou kontrolní seznamy), které při procesu 

ra prosazuje jednoduchý přístup o pouhých pěti krocích. Za druhé, 
í také řadu výhod samotnému podniku, protože bezpečnější a 
mezit absence v práci a náklady na pojistné a zvýšit motivaci a 

ůsledku také pomáhá snížit zatížení systémů zdravotnictví 
h,“ říká k hodnocení rizik Romana Tomc, slovinská státní tajemnice 
 Současné a nadcházející předsednické země EU a sociální partneři 
jí, stejně jako kontaktní místa – obvykle národní orgány bezpečnosti a 
ve všech 27 členských státech. „To dokazuje, že bezpečnost a 



 
 

ochrana zdraví na pracovišti jsou klíčovou otázkou evropského sociálního modelu,“ dodává Romana 
Tomc. 

V České republice kampaň již 13. května zahájil státní tajemník JUDr. Petr Šimerka u příležitosti 
konání mezinárodního veletrhu Interprotec v Brně. Více informací o aktivitách v České republice lze 
nalézt na webových stranách národního informačního centra pro BOZP: http://cz.osha.europa.eu.  
 
 
 

Audiovizuální média: 
 
Rozhlasová zpráva/rozhovor (k nahrání):  
http://hw.osha.europa.eu/audiovisual 
 
k dispozici na EbS (13/06/2006):    

• Video o hodnocení rizik 
• Živý přenos tiskové konference  

 
Další informace:  

• Všechny materiály z kampaně si je možno zdarma stáhnout ve 22 jazycích 
• Shrnutí kampaně 
• Informační list 80: Hodnocení rizika – úlohy a povinnosti 
• Informační list 81: Hodnocení rizik – klíč k ochraně zdraví na pracovišti 
• Hodnocení rizik – zvláštní internetová stránka 
• Směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení 

bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
• Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (2007–2012) 

Kontakty pro tisk:  
   

 

Mezinárodní tisk: 
Birgit Müller,  
referentka pro tisk 
Evropská agentura 
pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 
Bilbao  
tel. +34 94 479 35 52 

 

 

 
Manažer kampaně: 
Jochen Müller 
Evropská agentura 
pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci 
Bilbao 
tel. +34 94 479 35 57 

 
 
 
 

 
Brusel: 
Brenda O'Brien, 
kontaktní úřednice v Bruselu 
Evropská agentura pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci 
Square de Meeus, 38/40 
1000 Brusel  
tel. +32 2 401 68 59  
  
 
 

 
 
Česká republika: 
Klára Tibitanzlová, 
Omnimedia Public Relations s.r.o, 
Jeseniova 51, 130 00 Praha 3  
tel. +420 221 419 220  

k.tibitanzlova@omnimedia.cz 

Ostatní dotazy:   

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Gran Via 33, E-48009 Bilbao, 
Španělsko  
E-mail:  
Fax: +34 94 479 4383 

http://cz.osha.europa.eu/
http://hw.osha.europa.eu/audiovisual
http://www.tvlink.org/vnr.cfm?vidID=289
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?date=06/13/2008
http://hw.osha.europa.eu/
http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/campaign/campaignsummary
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/80
http://osha.europa.eu/publications/factsheets/81
http://osha.europa.eu/en/topics/riskassessment
http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/1
http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/1
http://osha.europa.eu/new_eustrategy


 
 

Informace pro novináře:  
  
1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla Evropskou unií zřízena, aby 
napomáhala plnění informačních potřeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tato 
agentura se sídlem ve španělském Bibau, si klade za cíl zlepšovat život lidí při práci tím, že podporuje 
tok technických, vědeckých a ekonomických informací mezi všemi, kdo se zabývají otázkami 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 
  
2. Hodnocení rizik je proces systematického posuzování pracovních rizik, jež vznikají v důsledku 
nebezpečí na pracovišti. Zkoumá všechny aspekty pracoviště a práce, která se na něm provádí, 
a zvažuje, co by mohlo být příčinou poškození zdraví nebo škody, zda je možné nebezpečí zamezit, 
a pokud nikoli, jaká preventivní či ochranná opatření by měla být přijata. Hodnocení rizik je začátkem 
procesu řízení bezpečnosti a ochrany zdraví. 
  
3. „Zdravé pracoviště: Dobré pro vás. Dobré pro podnikání. Evropská kampaň hodnocení rizik“ 
je celoevropská informační kampaň, kterou pořádá Agentura s cílem zvýšit povědomí o významu 
hodnocení rizik a zajistit bezpečnější, zdravější a produktivnější pracovní prostředí v Evropě. Tato 
kampaň probíhá po dobu dvou let (2008 – 2009) s podporou státu předsedajícího EU, Evropského 
parlamentu, Evropské komise a evropských sociálních partnerů.  

Během Evropského týdne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (20. – 26. října 2008 a 19. – 25. října 
2009) bude pořádána řada akcí, do nichž se zapojí národní kontaktní místa. 

Součástí kampaně je také soutěž o ceny za správnou praxi, jež budou uděleny podnikům a 
organizacím, které mimořádným způsobem přispěly k podpoře hodnocení rizik na pracovišti.  

Do kampaně je zapojena široká škála podniků a organizací, aby se podpořilo předání klíčového 
poselství kampaně všem partnerům. Zúčastněné organizace a jednotlivci si mohou stáhnout své 
„Osvědčení o účasti“ nebo se do kampaně zapojit jako sponzor nebo partner kampaně. Viz „nabídka 
partnerům kampaně“ na: http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/partners 
 
4. Kampaň Výboru vedoucích inspektorů práce (SLIC) o ruční manipulaci s břemeny  
V roce 2007 zahájil výbor SLIC komunikační a inspekční kampaň zaměřenou na ruční manipulaci 
s břemeny, která se soustředila na odvětví dopravy a pečovatelských služeb. V roce 2008 výbor 
pokračuje kampaní zaměřenou na odvětví stavebnictví a maloobchodu. Výbor SLIC sdružuje 
inspektoráty práce z různých členských států Evropské unie a zemí ESVO. Cílem kampaně je zvýšit 
povědomí o rizicích spojených s ruční manipulací s břemeny a podpořit řešení, která odstraní nebo 
značně omezí ruční manipulaci. Kampaň by měla napomoci lepšímu porozumění a provádění 
evropské směrnice 90/269/EHS o ruční manipulaci s břemeny. 

  

  

  

(1) EUROSTAT 2005: Údaj ze sledovaných hospodářských odvětví zahrnujících 87 % pracovní síly ve 
27 členských zemích EU 
(2) MOP 2005: Údaj představuje odhad za země EU 27; 
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/wdcongrs17/index.htm 

 

http://osha.europa.eu/campaigns/hw2008/partners
http://osha.europa.eu/legislation/directives/A/1/1

