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Víte, že ... Informační agentura EU pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci spolupracuje s Enterprise 
Europe Network?  

A v čem spočívá tato spolupráce?  

Zejména v šíření materiálů a informací mezi klienty EEN (což jsou hlavně malé a střední firmy) o užitečných 

akcích, aktivitách, produktech a kampaních, které EU-OSHA organizuje a zveřejňuje na svých stránkách. Cílem 

oboustranné spolupráce je pomáhat zvyšovat povědomí o BOZP v rámci EU i o potřebě dodržovat tato pravidla, a 

totéž v případě např. vysílání pracovníků. Spolupráce ale probíhá i při organizaci specializovaných seminářů EEN a 

využití národního Focal Pointu EU-OSHA (v ČR na MPSV) pro získávání odborníků na BOZP jako přednášejících. A 

také v distribuci všech tištěných materiálů EU-OSHA, které jsou např. v ČR stále dostupné na všech pracovištích 

EEN.  

Co  patří k produktům EU-OSHA: 

- Dvouleté kampaně zvyšující povědomí o tématech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v celé 

Evropě (poslední kampaň byla věnována tématu jak si bezpečně poradit při práci s nebezpečnými látkami 

na pracovištích a). 

- Projekt on-line interaktivního hodnocení rizik (OiRA) – což je on-line nástroj pro hodnocení rizik malým a 

středním podnikům, aby mohly hodnotit a řídit rizika na pracovišti (existuje i česká verze, její rozšíření se 

připravuje v tomto roce) 

- Průzkum ESENER – tento rozsáhlý průzkum poskytuje informace o řízení rizik BOZP na evropských 

pracovištích 

- OSHwiki  – on-line encyklopedie, založená na spolupráci, obsahující přesné a spolehlivé informace o BOZP 

- Projekt Prognóza – upozorňuje na nová a vznikající rizika v oblasti BOZP a zkoumá je prostřednictvím 

specializovaných prognostických projektů 

A v neposlední řádě i  

- Filmy o NAPOVI – série krátkých němých filmů, které odlehčenou formou pojednávají o důležitých 

tématech BOZP 

 

 

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME grantovou smlouvou číslo 879523 a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Kontakt: PhDr. Marie Pavlů, CSc., Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky,  

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3, tel. 225 855 316, e-mail: marie.pavlu @crr.cz 
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Ke spolupráci s EU-OSHA se přihlásilo 22 ambasadorů EEN z 22 zemí EU, kteří aktivně zařazují do své každodenní 

poradenské činnosti i témata BOZP v Evropě. Za použití materiálů a podkladů EU–OSHA se snaží zejména klienty 

z malých a středních firem informovat o stavu evropské legislativy v této oblasti, a seznamovat je s produkty EU-

OSHA.  

Stručná statistika spolupráce EU-OSHA a EEN za rok 2019: 

- Do probíhající kampaně EU-OSHA Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou se zapojilo 17 

z 22 Ambasadorů EEN včetně České republiky.  

- Stejný počet byl zapojen i do propagace nástrojů OiRA a ESENER a zejména používal aktivně  k propagaci 

BOZP v Evropě filmy o NAPO (v ČR se s nimi měli možnost seznámit všichni účastníci vzdělávacích akcí a 

seminářů pořádaných EEN v Centru pro regionální rozvoj České republiky). 

- 20 EEN Ambasadorů aktivně propagovalo i možnost odebírání pravidelného newletteru EU-OSHA, který 

zařazuje vždy poslední novinky o legislativě i opatřeních v jednotlivých zemích v oblasti BOZP, nyní je tedy 

např. tématem číslo jedna COVID-19 a možnosti ochrany před ním.  

- Všichni Ambasadoři, a v ČR  všechna pracoviště EEN, se aktivně zapojila do distribuce tištěných materiálů 

EU-OSHA , ale i do šíření dalších informací elektronicky na svých webových stránkách či v newsletterech 

(např. rubrika o BOZP v Evropě v EUwatch).  

V číslech: 

- Na akcích – seminářích, workshopech - pořádaných EEN ve 22 zemích - bylo proškoleno v této tematice 11 

510 firem 

- Elektronicky dostává pravidelně informace 67 600 firem 

- PR aktivity a tiskové zprávy se dostaly prostřednictvím Ambasadorů EEN ke 46 100 subjektů 

 

Informace z oblasti evropské BOZP můžete sledovat zde https://osha.europa.eu/cs a na této stránce se přihlásit i 

k odběru OSHmail newsletter (také v češtině).  

https://osha.europa.eu/cs

