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NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTA VE VAŠÍ 
OBLASTI

Více podrobností o informačních 
projektech a dalších iniciativách 

agentury naleznete na jejích internetových 
stránkách: http://osha.eu.int.

Chcete-li se dozvědět více o projektech a vývoji 
na národní úrovni, obraťte se prosím na 

kontaktní místo ve Vaší zemi:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí

Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Tel: (42-2) 21 92 23 44
E-mail: FocalPoint@mpsv.cz 

TE-66-05-135-C
S-C

Gran Vía 33, E-48009 Bilbao
Tel.: +34 944 794 360
Fax: +34 944 794 383
E-mail: information@osha.eu.int

Cílem agentury je poskytovat subjektům 

Společenství, členským státům, sociálním 

partnerům a subjektům působícím v této 

oblasti technické, vědecké a hospodářské 

informace potřebné v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení 

pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost 

a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno 

ve Smlouvě a v následných strategiích 

a akčních programech Společenství v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Informace jediným kliknutím
Hledáte odpověď na konkrétní otázku z oblasti BOZP týkající se určitého typu 
činnosti, např. jak zajistit bezpečnost práce na malém rybářském plavidle či jak 
zabránit tomu, aby si nemocniční personál nezpůsobil bolesti zad v důsledku 
zvedání těžkých předmětů? Nebo chcete získat přehled o evropských právních 

předpisech týkajících se BOZP? Nebo byste rádi vyhledávali informace podle sektoru či typu rizika?

Hledané informace naleznete nejsnáze na internetových stránkách agentury. Díky nejmodernější internetové 
technologii si můžete stránky agentury upravit podle Vašich preferencí, co se týče témat, jazyků a zemí. 
Můžete také rovnou nahlédnout do řady konkrétních rubrik, včetně:

 sektorů, jako je stavebnictví, vzdělávání, rybářství, zdravotní péče;
 rizik, jako jsou nebezpečné látky, úrazy, pracovní stres a muskuloskeletální choroby;
  prioritních skupin, včetně postižených osob, žen, mladých pracovníků, malých a středních podniků 

(MSP).

Všechny tyto a další informace naleznete na nových internetových stránkách agentury. Ve spolupráci 
s partnery z Evropy a dalších kontinentů jsou nyní jedním z nejrozsáhlejších on-line zdrojů 
odborných poznatků z oblasti BOZP a skutečně celosvětovou informační platformou.

KLIKNĚTE NA ADRESU http://osha.eu.int A ZÍSKEJTE INFORMACE, 
KTERÉ POTŘEBUJETE!
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Získejte více informací 
o samotné agentuře, její 

síti a způsobu práce.

Získejte přístup k množství 
informací z oblasti BOZP, od 

informací o správné praxi 
a právních předpisech po 

informace z oblasti výzkumu.

Zaregistrujte se on-line 
a upravte si internetové 
stránky agentury podle 

svých preferencí.

Přihlaste se k odběru našeho 
pravidelného zpravodaje a 

evropské i mezinárodní zprávy 
týkající se BOZP Vám budou 

doručovány přímo na stůl.

Zkuste rozšířené 
vyhledávání pro lepší a 

přesnější výsledky.



Šíření poselství
K šíření svého poselství souvisejícího s bezpečností a ochranou zdraví využívá 

agentura celou řadu komunikačních cest, od přímých kampaní po on-line 
publikace.

Klíčovým cílem agentury vždy bylo udržování přímého KONTAKTU S OBČANY 
A PRACOVIŠTI v celé Evropě. Oslovuje je pomocí kampaní na zvyšování 

povědomí, jako je Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Evropský týden je ofi ciálně vyhlášen na jaře a vrcholí v říjnu, kdy partneři agentury 
organizují četné aktivity a události v celé Evropě. Všechny evropské týdny jsou 

zaměřeny na jediné téma, které se vybírá každý rok. Mezi témata evropských týdnů 
patřily v minulých letech například nebezpečné látky, úrazy, stres a hluk.

Při účasti více než 30 zemí a zhruba 4 milionech rozdaných materiálů ve 20 
jazycích se evropský týden stal největší každoroční kampaní na 

zvyšování povědomí, zaměřenou na zdravější, bezpečnější 
a produktivnější pracoviště.

VÍCE INFORMACÍ NA ADRESE

http://osha.eu.int
Podněty 

k zamyšlení
Kromě informací zveřejněných na internetu 

vydává agentura i řadu tištěných PUBLIKACÍ: 
od informačních listů a časopisů až po podrobnější 

technické zprávy o konkrétních tématech. Publikace 
vypracovávají experti i odborníci z praxe. Vzhledem k tomu, 

že se agentura snaží reagovat na nejpalčivější otázky týkající se 
BOZP, počet publikací neustále roste. Shrnutí zpráv jsou k dispozici 

ve všech jazycích EU. 

Publikace agentury si můžete zdarma stáhnout z jejích internetových stránek 
nebo si je objednat od Úřadu pro úřední tisky EU.

VÍCE INFORMACÍ NA ADRESE  http://osha.eu.int

Správná praxe
Naše snaha vybudovat skutečnou kulturu prevence v celé Evropě je 

založena na sdílení správné praxe. Správnou praxí jsou osvědčené 
postupy úspěšně realizované na úrovni pracovišť. Lze je 
přizpůsobit potřebám jiných podniků nebo zemí a díky 

jejich praktickým a konkrétním aspektům zlepšovat 
bezpečnost a zdraví při práci ekonomicky efektivním 

způsobem.

Z internetových stránek agentury, které obsahují doslova tisíce 
odkazů, se můžete dostat ke spolehlivým informacím 
o správné praxi z celého světa vztahujícím se k celé řadě 
témat a sektorů.

Od 
výzkumu 

ke správné 
praxi

Agentura sleduje, shromažďuje a analyzuje 
vědecké poznatky, statistické informace 

a preventivní opatření uplatňovaná v jednotlivých 
členských státech či podnicích.

Naším úkolem není jen určovat a shromažďovat nejdůležitější 
informace týkající se BOZP, ale také je činit snadno dostupnými pro 

různé cílové skupiny – od zástupců a vedoucích pracovníků v oblasti 
bezpečnosti, po zaměstnavatele, odborníky z praxe, sociální partnery 

a politické činitele.

Pokud se BOZP přímo zabýváte, podívejte se na naši on-line sekci SPRÁVNÁ PRAXE, kde 
naleznete pokyny, příklady hodnocení rizik a případové studie správné praxe.

Působíte-li jako odborník nebo politický činitel v oblasti BOZP, můžete prostřednictvím naší sekce 
SYSTÉMY získávat aktualizované znění nejnovějších strategií a programů BOZP a s pomocí sekce 

OBSERVATORIUM RIZIK se připravit na budoucí úkoly související s novými riziky.

VÍCE INFORMACÍ NA ADRESE  http://osha.eu.int

Observatorium rizik
Demografi cké změny, jakož i změny organizace práce, pracovních procesů a výrobních metod vedou 
k novým typům rizik a vyžadují nová řešení. Tyto rychle se měnící změny jsou podle strategie 
Společenství klíčovým problémem, kterým je třeba se na úrovni EU zabývat.

S cílem usnadnit řešení této problematiky vytvořila agentura Observatorium rizik. Jedná se 
o projekt shromažďování a analýzy údajů, jehož cílem je umožnit politickým činitelům 
a odborníkům v oblasti BOZP pochopit dopady měnícího se světa práce na BOZP.

Očekává se, že tento projekt dá podnět k debatě mezi komunitou odborníků 
v oblasti BOZP a politickými činiteli, a tím přispěje k vytvoření 
budoucích preventivních opatření.

Vítejte v agentuře
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je jednou z nejdůležitějších a také nejnáročnějších oblastí sociální politiky EU. 
Každých pět vteřin nějaký zaměstnanec v EU utrpí pracovní úraz a každé dvě hodiny jeden zaměstnanec při pracovním 
úrazu zemře.

Jednotlivé členské státy nemají dostatek zdrojů a odborných znalostí na to, aby se mohly zabývat celou škálou otázek 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dokázaly naplnit potřebu zvyšování informovanosti na úrovni 
pracovišť. Proto byla v roce 1996 založena Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jejímž cílem je 

shromažďovat, analyzovat a propagovat informace z oblasti BOZP. POSLÁNÍM agentury je usilovat o to, aby evropská 
pracoviště byla bezpečnější, zdravější a produktivnější, a zvláště pak podporovat účinnou KULTURU PREVENCE.

V AGENTUŘE sídlící ve španělském Bilbau pracují specialisté v oblasti BOZP, předávání informací a veřejné 
správy. Na národní úrovni je agentura zastupována sítí „kontaktních míst“, což jsou většinou nejdůležitější 

instituce působící v oblasti BOZP v příslušné zemi. Kontaktní místa pracují prostřednictvím tripartitních sítí 
tvořených zástupci vlád, zaměstnavatelů a zaměstnanců. Toto TRIPARTITNÍ uspořádání se odráží i ve složení 
řídící rady agentury a jejích dalších strukturách.

Hans-Horst Konkolewsky, ředitel agentury

„Naším cílem je podporovat skutečnou kulturu prevence na pracovišti. Abychom toho dosáhli, 
zvyšujeme povědomí o hlavních bezpečnostních a zdravotních rizicích na pracovištích v Evropě 
a poskytujeme potřebné informace pro jejich úspěšnou kontrolu a řízení. Společně s našimi partnery 
z tripartitní sítě jsme vybudovali i první evropské referenční místo, které poskytuje informace 

o BOZP, a uskutečnili jsme největší celoroční kampaň BOZP v regionu. Naše poselství je jasné – 
dobrá bezpečnost a ochrana zdraví při práci je dobrým obchodem pro nás pro všechny!“

Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, 

sociální věci a rovné příležitosti

„Globalizace a stárnoucí společnost vyvíjejí velký tlak na evropský sociální model. Má-li být 
tento model použitelný i pro budoucí generace, musí Evropa vytvořit kvalitní pracovní 
místa, na nichž bude možné založit dynamický a udržitelný růst. Z tohoto úhlu pohledu je 
práce v bezpečných a zdravých podmínkách nutná nejen z humanitárního, ale 
i z hospodářského hlediska. Úlohou agentury je překonat propast mezi tímto 
strategickým cílem a skutečnou úrovní informovanosti evropských podniků.“ 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v EU
Právním základem politiky EU v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 
ČLÁNEK 137 Smlouvy o EU, který Evropské unii přisuzuje právo přijímat v této oblasti 
právní předpisy. Směrnice 89/391/EHS, tzv. „rámcová směrnice“, stanovuje obecné 
zásady pro odpovídající bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Další právní předpisy 
EU z oblasti BOZP se zabývají konkrétními otázkami, např. chemickými činiteli, 
hlukem, těhotnými pracovnicemi atd. Cíle a priority evropské politiky jsou podrobně 
uvedeny ve Strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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právní předpisy. Směrnice 89/391/EHS, tzv. „rámcová směrnice“, stanovuje obecné 
zásady pro odpovídající bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Další právní předpisy 
EU z oblasti BOZP se zabývají konkrétními otázkami, např. chemickými činiteli, 
hlukem, těhotnými pracovnicemi atd. Cíle a priority evropské politiky jsou podrobně 
uvedeny ve Strategii Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.



Šíření poselství
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VÍCE INFORMACÍ NA ADRESE

http://osha.eu.int
Podněty 

k zamyšlení
Kromě informací zveřejněných na internetu 

vydává agentura i řadu tištěných PUBLIKACÍ: 
od informačních listů a časopisů až po podrobnější 

technické zprávy o konkrétních tématech. Publikace 
vypracovávají experti i odborníci z praxe. Vzhledem k tomu, 

že se agentura snaží reagovat na nejpalčivější otázky týkající se 
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VÍCE INFORMACÍ NA ADRESE  http://osha.eu.int

Správná praxe
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způsobem.

Z internetových stránek agentury, které obsahují doslova tisíce 
odkazů, se můžete dostat ke spolehlivým informacím 
o správné praxi z celého světa vztahujícím se k celé řadě 
témat a sektorů.

Od 
výzkumu 

ke správné 
praxi

Agentura sleduje, shromažďuje a analyzuje 
vědecké poznatky, statistické informace 

a preventivní opatření uplatňovaná v jednotlivých 
členských státech či podnicích.

Naším úkolem není jen určovat a shromažďovat nejdůležitější 
informace týkající se BOZP, ale také je činit snadno dostupnými pro 

různé cílové skupiny – od zástupců a vedoucích pracovníků v oblasti 
bezpečnosti, po zaměstnavatele, odborníky z praxe, sociální partnery 
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Pokud se BOZP přímo zabýváte, podívejte se na naši on-line sekci SPRÁVNÁ PRAXE, kde 
naleznete pokyny, příklady hodnocení rizik a případové studie správné praxe.

Působíte-li jako odborník nebo politický činitel v oblasti BOZP, můžete prostřednictvím naší sekce 
SYSTÉMY získávat aktualizované znění nejnovějších strategií a programů BOZP a s pomocí sekce 

OBSERVATORIUM RIZIK se připravit na budoucí úkoly související s novými riziky.

VÍCE INFORMACÍ NA ADRESE  http://osha.eu.int

Observatorium rizik
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v oblasti BOZP a politickými činiteli, a tím přispěje k vytvoření 
budoucích preventivních opatření.

Vítejte v agentuře
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úrazu zemře.
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Hans-Horst Konkolewsky, ředitel agentury
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Vladimír Špidla, komisař pro zaměstnanost, 

sociální věci a rovné příležitosti
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práce v bezpečných a zdravých podmínkách nutná nejen z humanitárního, ale 
i z hospodářského hlediska. Úlohou agentury je překonat propast mezi tímto 
strategickým cílem a skutečnou úrovní informovanosti evropských podniků.“ 
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Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

U  E , 
    
P 

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTA VE VAŠÍ 
OBLASTI

Více podrobností o informačních 
projektech a dalších iniciativách 

agentury naleznete na jejích internetových 
stránkách: http://osha.eu.int.

Chcete-li se dozvědět více o projektech a vývoji 
na národní úrovni, obraťte se prosím na 

kontaktní místo ve Vaší zemi:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí

Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Tel: (42-2) 21 92 23 44
E-mail: FocalPoint@mpsv.cz 

TE-66-05-135-C
S-C

Gran Vía 33, E-48009 Bilbao
Tel.: +34 944 794 360
Fax: +34 944 794 383
E-mail: information@osha.eu.int

Cílem agentury je poskytovat subjektům 

Společenství, členským státům, sociálním 

partnerům a subjektům působícím v této 

oblasti technické, vědecké a hospodářské 

informace potřebné v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení 

pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost 

a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno 

ve Smlouvě a v následných strategiích 

a akčních programech Společenství v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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Informace jediným kliknutím
Hledáte odpověď na konkrétní otázku z oblasti BOZP týkající se určitého typu 
činnosti, např. jak zajistit bezpečnost práce na malém rybářském plavidle či jak 
zabránit tomu, aby si nemocniční personál nezpůsobil bolesti zad v důsledku 
zvedání těžkých předmětů? Nebo chcete získat přehled o evropských právních 

předpisech týkajících se BOZP? Nebo byste rádi vyhledávali informace podle sektoru či typu rizika?

Hledané informace naleznete nejsnáze na internetových stránkách agentury. Díky nejmodernější internetové 
technologii si můžete stránky agentury upravit podle Vašich preferencí, co se týče témat, jazyků a zemí. 
Můžete také rovnou nahlédnout do řady konkrétních rubrik, včetně:

 sektorů, jako je stavebnictví, vzdělávání, rybářství, zdravotní péče;
 rizik, jako jsou nebezpečné látky, úrazy, pracovní stres a muskuloskeletální choroby;
  prioritních skupin, včetně postižených osob, žen, mladých pracovníků, malých a středních podniků 

(MSP).

Všechny tyto a další informace naleznete na nových internetových stránkách agentury. Ve spolupráci 
s partnery z Evropy a dalších kontinentů jsou nyní jedním z nejrozsáhlejších on-line zdrojů 
odborných poznatků z oblasti BOZP a skutečně celosvětovou informační platformou.

KLIKNĚTE NA ADRESU http://osha.eu.int A ZÍSKEJTE INFORMACE, 
KTERÉ POTŘEBUJETE!
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Získejte více informací 
o samotné agentuře, její 

síti a způsobu práce.

Získejte přístup k množství 
informací z oblasti BOZP, od 

informací o správné praxi 
a právních předpisech po 

informace z oblasti výzkumu.

Zaregistrujte se on-line 
a upravte si internetové 
stránky agentury podle 

svých preferencí.

Přihlaste se k odběru našeho 
pravidelného zpravodaje a 

evropské i mezinárodní zprávy 
týkající se BOZP Vám budou 

doručovány přímo na stůl.

Zkuste rozšířené 
vyhledávání pro lepší a 

přesnější výsledky.



Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

U  E , 
    
P 

NÁRODNÍ KONTAKTNÍ MÍSTA VE VAŠÍ 
OBLASTI

Více podrobností o informačních 
projektech a dalších iniciativách 

agentury naleznete na jejích internetových 
stránkách: http://osha.eu.int.

Chcete-li se dozvědět více o projektech a vývoji 
na národní úrovni, obraťte se prosím na 

kontaktní místo ve Vaší zemi:

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí

Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Tel: (42-2) 21 92 23 44
E-mail: FocalPoint@mpsv.cz 

TE-66-05-135-C
S-C

Gran Vía 33, E-48009 Bilbao
Tel.: +34 944 794 360
Fax: +34 944 794 383
E-mail: information@osha.eu.int

Cílem agentury je poskytovat subjektům 

Společenství, členským státům, sociálním 

partnerům a subjektům působícím v této 

oblasti technické, vědecké a hospodářské 

informace potřebné v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci za účelem zlepšení 

pracovního prostředí, pokud jde o bezpečnost 

a ochranu zdraví pracujících, jak je stanoveno 

ve Smlouvě a v následných strategiích 

a akčních programech Společenství v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

h
t

t
p

:
/

/
o

s
h

a
.

e
u

.
i

n
t

CS

Informace jediným kliknutím
Hledáte odpověď na konkrétní otázku z oblasti BOZP týkající se určitého typu 
činnosti, např. jak zajistit bezpečnost práce na malém rybářském plavidle či jak 
zabránit tomu, aby si nemocniční personál nezpůsobil bolesti zad v důsledku 
zvedání těžkých předmětů? Nebo chcete získat přehled o evropských právních 

předpisech týkajících se BOZP? Nebo byste rádi vyhledávali informace podle sektoru či typu rizika?

Hledané informace naleznete nejsnáze na internetových stránkách agentury. Díky nejmodernější internetové 
technologii si můžete stránky agentury upravit podle Vašich preferencí, co se týče témat, jazyků a zemí. 
Můžete také rovnou nahlédnout do řady konkrétních rubrik, včetně:

 sektorů, jako je stavebnictví, vzdělávání, rybářství, zdravotní péče;
 rizik, jako jsou nebezpečné látky, úrazy, pracovní stres a muskuloskeletální choroby;
  prioritních skupin, včetně postižených osob, žen, mladých pracovníků, malých a středních podniků 

(MSP).

Všechny tyto a další informace naleznete na nových internetových stránkách agentury. Ve spolupráci 
s partnery z Evropy a dalších kontinentů jsou nyní jedním z nejrozsáhlejších on-line zdrojů 
odborných poznatků z oblasti BOZP a skutečně celosvětovou informační platformou.

KLIKNĚTE NA ADRESU http://osha.eu.int A ZÍSKEJTE INFORMACE, 
KTERÉ POTŘEBUJETE!

h
t

t
p

:
/

/
o

s
h

a
.

e
u

.
i

n
t

Získejte více informací 
o samotné agentuře, její 

síti a způsobu práce.

Získejte přístup k množství 
informací z oblasti BOZP, od 

informací o správné praxi 
a právních předpisech po 

informace z oblasti výzkumu.

Zaregistrujte se on-line 
a upravte si internetové 
stránky agentury podle 

svých preferencí.

Přihlaste se k odběru našeho 
pravidelného zpravodaje a 

evropské i mezinárodní zprávy 
týkající se BOZP Vám budou 

doručovány přímo na stůl.

Zkuste rozšířené 
vyhledávání pro lepší a 

přesnější výsledky.


