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Evropskou kampaň BOZP 2008/2009 zakončil
kulatý stůl s odborníky
Nejzávažnější problémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP),
trendy pracovního práva, legislativní úprava BOZP či preventivní opatření, která umožní
předcházet problémům na pracovištích. To byla mimo jiné témata kulatého stolu, který se
na závěr Evropské kampaně BOZP 2008/2009 uskutečnil 6. října 2009 v Praze. Konal se
pod záštitou Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Ministerstva
práce a sociálních věcí (MPSV), ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce,
v.v.i. (VÚBP).
Odborníci na BOZP u kulatého stolu rovněž debatovali o inspekci práce se zaměřením
na identifikaci rizik. Diskuse se zúčastnili JUDr. Eva Dandová z Českomoravské
konfederace odborových svazů, Ing. Michal Ronin z Oblastního inspektorátu pro hlavní
město Prahu, Jaroslav Bek z Pražské energetiky a Tomáš Neugebauer ze Všeobecné
fakultní nemocnice v Praze.
Cílem Evropské kampaně BOZP 2008/2009 s názvem „Zdravé pracoviště: Dobré pro
Vás. Dobré pro podnikání“ bylo poskytnout podnikatelům a pracovníkům v oblasti
BOZP informace o tom, jak pracovat zdravěji, efektivněji a produktivněji. Bezpečné a
zdravé pracoviště tvoří nedílnou součást každé společnosti, která chce být úspěšná.
Mnoho firem v Evropské unii už dávno pochopilo, že vysoká úroveň zdraví a bezpečnosti
při práci jsou pro jejich činnost klíčové, a díky spolupráci se zaměstnanci a jejich zástupci
dosahují lepších pracovních výsledků. K hlavním tématům dvouleté kampaně patřilo
hodnocení rizik. Systematický přístup k této oblasti totiž výrazně zvyšuje úroveň
bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti a celkovou výkonnost podniku.
Součástí kampaně byla tradiční celoevropská soutěž „Správná praxe“. Jejím záměrem
bylo na konkrétních příkladech představit evropským zaměstnavatelům, pracovníkům
a spolupracujícím subjektům přínosy správné praxe v oblasti BOZP. V České republice se
do posledního ročníku „Správné praxe“ zapojilo sedm podniků s osmi projekty. Cílem
projektů bylo zlepšit pracovní podmínky na pracovišti s využitím hodnocení rizik,
zpracovat akční programy, podporovat rehabilitaci pracovníků, školení a poskytovat
informace. Za Českou republiku byla letos v dubnu v Praze na mezinárodní konferenci
„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v Evropě 21. století“ oceněna firma Visteon
Autopal z Nového Jičína. Zaujala projektem zaměřeným na analýzu rizik a na zavádění
preventivních opatření na montážních linkách pro automobilové motory. Více se o
Správné praxi dozvíte například na adrese http://osha.europa.eu/fop/czechrepublic/cs/good_practice.
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