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1. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „agentura“ nebo 

„EU-OSHA“), která sídlí v Bilbau, byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 2062/94

ÚVOD 

1. Úkolem 

agentury je shromažďovat a šířit informace o prioritách členských států a Unie v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, podporovat organizace členských států a Unie, které 

se podílejí na formulaci a provádění příslušné politiky, a poskytovat informace 

o preventivních opatřeních2. 

2. Audit Účetního dvora je založen na analytických postupech, přímém testování operací a 

posouzení klíčových kontrol v systémech dohledu a kontroly, které agentura zavedla. Kromě 

toho se využívají důkazní informace získané na základě práce jiných auditorů a analýza 

prohlášení vedoucích pracovníků k auditu.  

INFORMACE, Z NICHŽ VYCHÁZÍ PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

3. V souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní 

dvůr audit: 

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI 

a) roční účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy3 a zprávy o plnění rozpočtu4

b) legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. 

 za 

rozpočtový rok 2014; 

                                                      

1 Úř. věst. L 216, 20.8.1994, s. 1. Toto nařízení bylo naposledy změněno nařízením (ES) 
č. 1112/2005 (Úř. věst. L 184, 15.7.2005, s. 5). 

2 Pravomoci a činnosti agentury jsou shrnuty v příloze II. Tato příloha se předkládá pro informační 
účely. 

3 Finanční výkazy obsahují rozvahu a výkaz finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz 
změn čistých aktiv a shrnutí významných účetních zásad a další vysvětlující informace. 

4 Zprávy o plnění rozpočtu obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu. 
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Odpovědnost vedení 

4. Vedení odpovídá za vypracování a věrnou prezentaci roční účetní závěrky agentury a za legalitu 

a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá5

a) Součástí odpovědnosti vedení za roční účetní závěrku agentury je navrhnout, zavést a provádět 

vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení a věrnou prezentaci účetní závěrky, jež 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a 

uplatňovat vhodné účetní metody na základě účetních pravidel přijatých účetním Komise

: 

6

b) Odpovědnost vedení za legalitu a správnost uskutečněných operací a dodržování zásady 

řádného finančního řízení spočívá v navržení, zavedení a vykonávání účinného a efektivního 

systému vnitřní kontroly, včetně odpovídajícího dohledu a vhodných opatření, aby nedocházelo 

k nesrovnalostem a podvodům, a v případě nutnosti též soudního řízení za účelem zpětného 

získání neoprávněně vyplacených nebo použitých prostředků.  

 a 

provádět účetní odhady, které jsou s ohledem na dané okolnosti přiměřené. Ředitel schvaluje 

roční účetní závěrku agentury poté, co ji účetní agentury sestavil na základě všech dostupných 

informací a vypracoval k účetní závěrce osvědčení, v němž se mimo jiné uvádí, že účetní má 

přiměřenou jistotu, že účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech podává 

věrný a poctivý obraz finanční situace agentury. 

Odpovědnost auditora 

5. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě7

                                                      

5 Články 39 a 50 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 (Úř. věst. L 328, 
7.12.2013, s. 42). 

 

prohlášení o věrohodnosti týkající se spolehlivosti roční účetní závěrky agentury a legality a 

správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Účetní dvůr provedl audit v souladu 

s mezinárodními auditorskými standardy a etickými kodexy vydanými Mezinárodní federací účetních 

(IFAC) a mezinárodními standardy nejvyšších kontrolních institucí vydanými Mezinárodní organizací 

nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI). V souladu s těmito standardy je Účetní dvůr povinen 

6 Účetní pravidla přijatá účetním Komise vycházejí z mezinárodních účetních standardů pro 
veřejný sektor (IPSAS), vydaných Mezinárodní federací účetních, případně z mezinárodních 
účetních standardů (IAS) / mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), vydaných 
Radou pro mezinárodní účetní standardy. 

7 Článek 107 nařízení (EU, Euratom) č. 1271/2013. 
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naplánovat a provést audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka agentury 

neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti a že uskutečněné operace jsou legální a správné. 

6. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace 

o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce a o legalitě a správnosti operací, na nichž se tato 

účetní závěrka zakládá. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, který je založen na vyhodnocení 

rizika významných (materiálních) nesprávností v účetní závěrce a rizika, že uskutečněné operace 

nejsou ve významné (materiální) míře, ať z důvodu podvodu nebo chyby, v souladu s požadavky 

právního rámce Evropské unie. Při vyhodnocování těchto rizik auditor zkoumá veškeré vnitřní 

kontroly, které se vztahují k sestavení a věrné prezentaci účetní závěrky, a zavedené systémy dohledu 

a kontroly, jejichž cílem je zajistit legalitu a správnost operací, a navrhuje auditorské postupy, které 

jsou za daných okolností vhodné. Při auditu se rovněž hodnotí vhodnost uplatňovaných účetních 

zásad, přiměřenost provedených účetních odhadů a také celková prezentace účetní závěrky. 

V souladu s čl. 208 odst. 4 finančního nařízení EU vzal Účetní dvůr při vypracovávání této zprávy a 

prohlášení o věrohodnosti v úvahu auditní činnost nezávislého externího auditora provedenou 

v souvislosti s účetní závěrkou agentury8

7. Účetní dvůr se domnívá, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné k tomu, aby na 

jejich základě mohl vydat prohlášení o věrohodnosti.  

. 

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky 

8. Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) 

ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jejího hospodaření a 

peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, 

která přijal účetní Komise. 

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací 

9. Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za 

rozpočtový rok 2014, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.  

10. Následující připomínky uvedené výroky Účetního dvora nezpochybňují. 

                                                      

8 Nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, 
s. 1). 
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11. Celková míra prostředků přidělených na závazky činila 99 % jako v roce 2013. Avšak 

objem prostředků přidělených na závazky a přenesených do roku 2015 byl vysoký u hlavy II 

(správní výdaje), kde činil 443 412 EUR, tj. 34 % (2013: 601 426 EUR, tj. 30 %). 

PŘIPOMÍNKY K ROZPOČTOVÉMU ŘÍZENÍ 

12. Tyto prostředky se týkaly hlavně s plánovaného nákupu zboží a služeb na konci roku 

v souvislosti s tím, jak agentura vybavovala své nové prostory, s obnovením ročních smluv na 

IT a s náklady na auditorské služby. 

13. V roce 2005 vstoupil v platnost nový služební řád EU, který obsahoval ustanovení, že 

budoucí odměny úředníků zaměstnaných před 1. květnem 2004 by neměly být nižší než 

podle předchozího služebního řádu EU. Audit Účetního dvora odhalil, že toto ustanovení 

nebylo dodrženo a že v případě jednoho z 26 úředníků, kteří byli tehdy zaměstnáni, to vedlo 

k nedoplatku ve výši 5 300 EUR za období 2005 až 2014. Agentura mzdu řádně doplatí. 

DALŠÍ PŘIPOMÍNKY 

14. Přehled nápravných opatření přijatých v návaznosti na připomínky vyjádřené Účetním 

dvorem v předcházejícím roce uvádí 

KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘIPOMÍNKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO 

ROKU 

příloha I

 

. 

Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Milana Martin CVIKL, člen Účetního dvora, 

v Lucemburku na svém zasedání dne 8. září 2015. 

 Za Účetní dvůr 

 předseda 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
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Příloha I 

Rok 

Kontrola opatření přijatých v návaznosti na připomínky z předcházejícího roku 

Připomínka Účetního dvora 
Stav nápravného opatření 

(dokončeno / probíhá / zatím 
neprovedeno / není relevantní) 

2013 
Celková míra prostředků přidělených na závazky činila 99 % oproti 95 % v roce 2012. Objem 
prostředků přidělených na závazky a přenesených do roku 2014 byl však vysoký a u hlavy II (správní 
výdaje) dosáhl 601 426 EUR (30 %) a u hlavy III (provozní výdaje) 3 693 549 EUR (46 %). 

Není relevantní 

2013 

U hlavy II byl důvodem plánovaný nákup zboží a služeb na konci roku v souvislosti se stěhováním 
agentury do nových prostor a s obnovou ročních smluv na informačnětechnologické služby. 
U hlavy III byla vysoká míra plánovaných přenosů zapříčiněna víceletou povahou velkých projektů 
zahájených v roce 2013, např. Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik 
(projekt ESENER II). 

Není relevantní 
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Příloha II 

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

(Bilbao) 

Oblasti 
pravomocí Unie 
podle Smlouvy 

Pravomoci a činnosti 

(články 151 a 153 
Smlouvy 
o fungování 
Evropské unie) 

Článek 151 
Unie a členské státy […] mají za cíl podporu zaměstnanosti, zlepšování životních 
a pracovních podmínek tak, aby bylo možno tyto podmínky vyrovnat a přitom 
udržet jejich zvýšenou úroveň, přiměřenou sociální ochranu, sociální dialog, 
rozvoj lidských zdrojů za účelem trvale vysoké zaměstnanosti a boj proti 
vyloučením. 
Článek 153 
Za účelem dosažení cílů stanovených v článku 151 Unie podporuje a doplňuje 
činnost členských států v těchto oblastech: 
a) zlepšování především pracovního prostředí tak, aby bylo chráněno zdraví a 

bezpečnost pracovníků;  
b) pracovní podmínky; 

[...] 
e) informování pracovníků a konzultace s nimi;  

[...] 
h) zapojení osob vyloučených z trhu pracovních příležitostí, aniž je dotčen 

článek 166;  
i) rovnost příležitostí mezi muži a ženami na trhu práce a rovné zacházení na 

pracovišti;  
j) boj proti sociálnímu vyloučení 

[...]. 

Pravomoci 
agentury 
(nařízení Rady 
(ES) č. 2062/94) 

Cíle 
Cílem agentury je poskytovat subjektům Unie, 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 v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (článek 2). 
Úkoly 
− shromažďovat, analyzovat a šířit informace o prioritách členských států a 

Unie a o výzkumu, 
− podporovat spolupráci a výměnu informací včetně informací o vzdělávacích 

programech, 
− poskytovat institucím Unie a členským státům informace, které jsou 

nezbytné pro určení a provádění politik, zejména pokud jde o jejich dopad 
na malé a střední podniky, 
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− poskytovat informace o preventivních činnostech, 
− přispívat k rozvoji strategií a akčních programů Unie, 
− zřídit síť zahrnující národní kontaktní místa. 

Správa Řídící rada  
– jeden člen zastupující vládu každého členského státu, 
– jeden člen zastupující organizace zaměstnavatelů z každého členského 

státu, 
– jeden člen zastupující organizace zaměstnanců z každého členského státu, 
– tři členové zastupujících Komisi, 
– členové a náhradníci z prvních tří kategorií jsou jmenováni z řad členů a 

náhradníků Poradního výboru pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 
Předsednictvo řídící rady 
– předseda a tři místopředsedové řídící rady, 
– koordinátor z každé ze tří zájmových skupin, 
– další zástupce každé skupiny a Komise. 
Ředitel  
Ředitel je jmenován řídící radou na základě užšího seznamu kandidátů 
navržených Komisí. 
Výbory 
Povinné konzultace s Komisí a Poradním výborem pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v souvislosti s plánem činnosti a rozpočtem 
Externí audit 
Evropský účetní dvůr 
Orgán udělující absolutorium 
Evropský parlament na doporučení Rady 

Zdroje, které 
měla agentura 
k dispozici v roce 
2014 (2013) 

Rozpočet  
17,3 (17,5) milionu EUR, z toho: 
– dotace Unie, GŘ pro zaměstnanost: 84,1 % (86,3 %) 
– jiná dotace Unie, GŘ pro zaměstnanost: 11,6 % (9,4 %) 
– jiná dotace Unie, GŘ pro rozšíření: 2,6 % (3,2 %) 
– jiná dotace Unie, GŘ DEVCO: 1,1 % (–,– %) 
– ostatní: 0,6 % (1,0 %) 
Počet zaměstnanců k 31. prosinci 2014 
43 (44) pracovních míst uvedených v plánu pracovních míst, z toho obsazených 
pracovních míst: 40 (42)  
Ostatní zaměstnanci: 
– vyslaní národní odborníci: 0 (0) 
– smluvní zaměstnanci: 24 (25 – z nichž jeden je financován z vyčleněných 

prostředků) 
– místní zaměstnanci: 1 (1) 
Celkový počet zaměstnanců: 65 (67) 
s následujícím rozložením povinností: 
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– operační úkoly: 46 (48) 
– správní úkoly: 10 (10) 
– smíšené úkoly: 9 (9) 

Produkty a 
služby 
poskytnuté 
v roce 2014 
(Shromažďování 
a analýza 
informací) 

Prioritní oblast 1: Předjímání změn 

V červenci 2014 byla zveřejněna a propagována souhrnná zpráva 
o prognostickém semináři s výborem pro sociální dialog v odvětví 
elektroenergetiky (Brusel, březen).  

Činnost 1.1: prognostický průzkum o nových a vznikajících rizicích pro 
bezpečnost a zdraví při práci (BOZP) spojených s novými technologiemi na 
tzv. zelených pracovních místech:  

O uspořádání druhého semináře pro odvětví dopravy se stále jedná s oddělením 
B.1 v GŘ EMP (2015). 

Přehledová studie prognostických témat (propagovaná v září) poslouží jako 
základ pro specifikaci druhého rozsáhlého prognostického projektu, který začne 
v roce 2015. V říjnu byla zveřejněna zpráva o vznikajících rizicích ve 
zdravotnictví. 

Činnost 1.2: rozsáhlé prognostické studie 

Projekt zabývající se činiteli úspěchu při převádění prognostických zjištění do 
tvorby politik byl přeložen z roku 2015 do roku 2016. 
Prioritní oblast 2: Fakta a čísla 

ESENER-2 – práce v terénu ve všech 36 zemích a dokončení finálního datového 
souboru. Technické zprávy – metodická práce a práce v terénu, konečné 
kódování, vážení, úprava a čištění dat; kontrola kvality bude následovat na 
začátku roku 2015. 

Činnost 2.1: evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik 
(projekt ESENER): 

Zpráva s prvními zjištěními bude zveřejněna v únoru 2015 a po ní bude 
následovat přehledová zpráva a souhrnná zpráva (přeložená) ve 2. čtvrtletí roku 
2015. Činnost 2.2: přehled o BOZP: Starší pracovníci 
V květnu Evropská komise poskytla v souladu s pověřovací smlouvou konečné 
předběžné financování. 
Po předložení přehledu o BOZP a stárnoucí pracovní síle zpracována druhá 
průběžná platba, přehled o věku a genderu, dílčí modul OiRA pro vývojáře 
(konečný) a přezkum dostupných nástrojů (konečný), zpráva o zemi, případové 
studie o rehabilitačních programech, případové studie z pracoviště, návrh plánu 
analýz. 
V červenci se za účasti kontaktních míst konaly diskusní semináře se 
zprostředkovateli ve vybraných členských státech (Finsko, Dánsko, Nizozemsko, 
Belgie, Francie, Rakousko, Německo, Polsko, Řecko a Spojené království), kde 
přednesli své názory a zkušenosti. 
Návrh závěrečných zpráv o zemích byl zaslán kontaktním místům pro informaci 
a jako možnost k vyjádření. 
Při různých příležitostech byly prezentovány předběžné projektové výsledky. 
Začalo se plánovat, jak projekt propojit s kampaní za zdravé pracoviště 2016–
2017, včetně vizualizace údajů na internetu.  
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Konalo se zahajovací jednání k projektu a byla podepsána smlouva na soubor 
pracovních úkolů 1. 

Činnost 2.3: přehled o BOZP: Mikropodniky a malé podniky 

Soubor pracovních úkolů obsahuje hloubkový přezkum dostupných dat 
relevantních pro BOZP v mikropodnicích a malých podnicích v EU. Činnost 2.4: 
přehled o BOZP: Nemoci z povolání 
V lednu se konal seminář o rizicích na pracovišti pro reprodukční zdraví a 
v květnu bylo zveřejněno jeho shrnutí online. První výsledky se v únoru 
projednávaly s kontaktními místy a v březnu s poradní skupinou pro prevenci a 
výzkum.  
Zpráva o rizicích povolání pro reprodukční zdraví byla revidována, aby 
zahrnovala poslední vývoj v příslušné politice a zjištění ze semináře. 
V roce 2014 se propagovala zpráva o rakovině v souvislosti s povoláním a její 
shrnutí. 
V říjnu se konal seminář o břemenu nemoci a jeho shrnutí je k dispozici na 
internetových stránkách agentury. 

V červnu 2014 se konalo jednání expertů (shrnutí bylo zveřejněno na internetu) 
s odborníky na modelování nákladů plynoucích z nedostatečné BOZP, které 
poskytlo velmi cenné vstupy pro další rozvoj projektu, což vedlo k revizi 
časového harmonogramu: zadávací řízení na větší přehledovou zprávu o BOZP 
bude zveřejněno počátkem roku 2015 a studie proveditelnosti plánovaná na 
konec roku 2014 byla zrušena.  

Činnost 2.5: přehled o BOZP: Náklady a přínosy BOZP 

V září proběhla propagace zprávy „Ekonomické argumenty pro bezpečnost a 
ochranu zdraví: analýza nákladů a přínosů intervencí v malých a středních 
podnicích“. 
Kontaktní místa zemí Beneluxu uspořádala v těsné spolupráci s nizozemským 
ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti, agenturou a TNO konferenci 
„Investice do BOZP – jak přínosy převažují nad náklady“ (shrnutí bylo 
zveřejněno na internetu).  
Prioritní oblast 3: Nástroje pro řízení BOZP 

V roce 2014 byly zveřejněny nástroje OiRA: počtem 42 (další se očekávaly před 
koncem roku) byl překonán původní cíl 35. Bylo podepsáno pět dohod a 
uspřádáno 15 akcí. 

Činnost 3.1: interaktivní online nástroj pro posuzování rizik (OiRA) 

Osm zakázek malého rozsahu na přizpůsobení a překlad stávajících nástrojů 
OiRA do jiných jazyků / národních kontextů (šest dalších zakázek před koncem 
roku) s cílem podpořit rozvoj nástrojů OiRA na vnitrostátní úrovni. Podrobnější 
informace o pokroku projektu OiRA: http://www.oiraproject.eu/Resources. 

V březnu a říjnu proběhly na jednáních poradní skupiny pro prevenci a výzkum 
(PRAG) první diskuse o studii uskutečnitelnosti „možnosti praktických online 
nástrojů pro BOZP“.  

Činnost 3.2: nástroj pro zavádění řešení v oblasti BOZP 

V říjnu se v Paříži konal seminář o tomto tématu s hlavními zainteresovanými 
subjekty. Agentura rovněž pracuje na obsahu nového oddílu „elektronické 
nástroje“, který bude součástí příštích internetových stránek agentury. 
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Prioritní oblast 4: Zvyšování povědomí 

Kampaň za zdravé pracoviště 2012–2013, „Společnou prací za prevenci rizik“ 
byla ukončena a ustavila bezpříkladný rekord, pokud jde o osvětové iniciativy na 
evropské i vnitrostátní úrovni a také pokud jde o oficiální kampaň a mediální 
partnery.  

Činnost 4.1: kampaň za zdravé pracoviště 2012–2013, „Společnou prací za 
prevenci rizik“ 

Na konci roku 2013 bylo IES (Institute for Employment Studies) zadáno 
vypracovat „Hodnocení ex post kampaně za zdravé pracoviště 2012–2013: 
Společnou prací za prevenci rizik“. Závěrečná zpráva, která byla zveřejněna 
v říjnu 2014, obsahuje jak kvantitativní, tak kvalitativní údaje, které byly 
čerpány ze sekundárního výzkumu, internetových průzkumů, od skupin 
respondentů a z pohovorů s kontaktními místy, partnery v kampani a dalšími 
relevantními zainteresovanými subjekty. 
Na konci srpna 2014 byla podepsána zakázka na „Přehled úspěšných 
srovnávacích analýz v oblasti BOZP“ a práce byla zahájena průzkumem 
srovnávacích analýz mezi partnery kampaně.  

Kampaň za zdravé pracoviště 2014–2015, „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ 
zahájil 7. dubna komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální 
začleňování László Andor, řecký náměstek ministra práce, sociálního pojištění a 
sociálních věcí Vasilis Kegkeroglou a ředitelka EU-OSHA Christa Sedlatscheková. 
K témuž dni byly spuštěny internetové stránky kampaně s nástroji a zdroji ve 25 
jazycích.  

Činnost 4.2: kampaň za zdravé pracoviště 2014–2015, „Zdravé pracoviště 
zvládne i stres“ 

Úspěšně byl realizován balíček podpory pro evropskou kampaň (ECAP) na rok 
2014, který síti agentury a národním kontaktním místům poskytuje finanční a 
logistickou podporu při provádění kampaně na vnitrostátní úrovni. Během roku 
si kontaktní místa objednala celkem 22 národních partnerských setkání, 61 
seminářů zainteresovaných subjektů, 15 tiskových konferencí, 18 tiskových 
zpráv, pět novinářských kulatých stolů, čtyři rozhlasové pořady s telefonickou 
účastí posluchačů a šest odborných článků. Jako materiály ke kampani bylo 
distribuováno 88 720 předmětů s označením kampaně, 476 125 publikací ve 25 
jazycích, 62 stánků kampaně a 15 expozičních souprav. Zvláštní událostí 
kampaně bylo také vydání DVD „Napo v …když udeří stres“. 
Jedním z produktů a publikací v souvislosti s kampaní byl i přehled literatury 
„Počítáme náklady na stress a psychosociální rizika v souvislosti s povoláním“, 
v němž se rozebírá finanční zátěž psychosociálních rizik na společenské, 
organizační a individuální úrovni a který byl zveřejněn na internetu v červnu. 
Další klíčovou publikací kampaně byl elektronický průvodce „Řízení stresu a 
psychosociálních rizik“. Elektronický průvodce byl vydán ve 30 národních 
verzích a jeho cílem je motivovat vedoucí pracovníky malých a středních 
podniků, aby prováděli řízení psychosociálních rizik na základě dostupných 
vnitrostátních zdrojů. Kromě toho byla na odborném semináři 16.–17. října 
zveřejněna a propagována společná zpráva agentury EU-OSHA a nadace 
Eurofound o psychosociálních rizicích. 
Nabídka oficiálního partnerství v kampani za zdravé pracoviště 2014–2015 byla 
úspěšná a přihlásilo se na ni více než 100 oficiálních partnerů kampaně, včetně 
organizací zaměstnanců a zaměstnavatelů, nadnárodních společností a 
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organizací zastupujících mnoho různých profesí v oblasti BOZP; jednalo se 
o nejvyšší počet partnerů podporujících jednu kampaň za zdravé pracoviště. 
Kromě toho se na kampani za zdravé pracoviště 2014–2015 podílí 29 
mediálních partnerů ze 14 zemí.  
Dne 15. dubna byla zahájena soutěž o evropské ceny za používání osvědčených 
postupů (GPA). Na podporu kontaktních míst a organizací, které mají zájem 
sdílet osvědčené postupy jak na národní, tak na evropské úrovni, byl vytvořen 
propagační balíček pro ceny za používání osvědčených postupů. 
Kampaň byla také prezentována na konferenci EU „Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci – politika BOZP v budoucnosti“, která se konala v Aténách  
16.–17. června 2014 jakou součást programu řeckého předsednictví EU. 
V roce 2014 byla kampaň poprvé podpořena integrovanou kampaní v sociálních 
médiích, která se obracela na odlišné publikum s produkty kampaně, které byly 
vyvinuty speciálně pro sociální média, jako jsou informační grafika a videa.  

Byl dohodnut rozsah a cíle kampaně. Jedná se to tyto cíle: 
Činnost 4.3: kampaň za zdravé pracoviště 2016–2017 

• podporovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí od samého počátku a 
zdůrazňovat důležitost prevence po celý pracovní život;  

• pomáhat zaměstnavatelům a zaměstnancům (včetně mikropodniků) 
poskytováním informací a nástrojů pro řízení BOZP v kontextu stárnoucí 
pracovní síly; 

• usnadňovat výměnu informací a osvědčených postupů v této oblasti. 
Strategie kampaně byla do konce roku dokončena. 
V září bylo vypsáno zadávací řízení na vývoj elektronického průvodce a práce by 
měla začít počátkem roku 2015. 

23 kontaktních míst odpovědělo na nabídku balíčku na zvyšování povědomí na 
rok 2014. Činnosti v rámci balíčku zahrnovaly: 14 filmových představení a debat 
s tematikou BOZP, 13 fotografických výstav s tematikou BOZP a propagaci sady 
nástrojů „Napo pro učitele“ ve dvou zemích. V rámci balíčku bylo také vyrobeno 
a distribuováno 12 obleků Napa. 

Činnost 4.4: opatření na zvyšování povědomí 

Konsorcium Napo iniciovalo a vytvořilo nový film o rizicích v oblasti BOZP 
souvisejících s elektřinou. Externímu dodavateli bylo zadáno hodnocení činnosti 
„Napo pro učitele“ a v listopadu byla předložena průběžná zpráva. V dubnu bylo 
distribuováno více než 20 000 kopií DVD „Napo v… Nic pro zasmání“ národním 
inspektorátům práce ve více než 20 členských státech na podporu kampaně 
Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC) o prevenci pádů a uklouznutí. Byla 
vytvořena a přeložena aktualizovaná verze letáku o Napovi a poskytnuta 
kontaktním místům, která projevila zájem (portfolio). 
V dubnu byla zahájena soutěž o ceny za film na téma zdravé pracoviště na rok 
2014 s lhůtou pro přihlášky do 10. července. Bylo nominováno osm filmů ze 
zemí jako Francie, Německo, Polsko a Španělsko. Vítězný film „Sklizeň“ byl 
vyhlášen na předávání cen 1. listopadu. Bylo dokončeno titulkování vítězného 
filmu z roku 2013 „C(us)todians“ ve 13 jazycích EU a do konce července byl film 
dodán kontaktním místům (portfolio).  
Na Den Evropy 9. května byl na ulici v Bilbau postaven stan, který sloužil 
společné propagaci příspěvků, které jménem občanů poskytly Europe Direct 
Bizkaia (Evropská komise), Evropská unie a EU-OSHA. Účast EU-OSHA se 
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stánkem na veletrhu (v souvislosti se světovým kongresem o BOZP ve 
Frankfurtu) ve dnech 25. až 28. srpna, byla úspěchem; hlavními událostmi na 
stánku bylo oficiální spuštění platformy OSHwiki, kampaň „Zdravé pracoviště 
zvládne i stres“ a OiRA.  
Prioritní oblast 5: Vytváření sítí a znalosti 

Členové PEROSH pozvaní na první jednání vědeckého výboru pro OSHwiki 
pomohli vymezit, jako může OSHwiki sloužit potřebám výzkumné obce, a také 
diskutovali o tom, jak může pomoci poskytovat pokyny agentury ke 
strategickým otázkám a vyhledávat možné autory a čtenáře (jednání se konalo 
v červnu). 

Činnost 5.1: OSHwiki  

Byl dokončen komunikační plán pro OSHwiki; v květnu byla spuštěna verze 
beta. Na OSHmail, Twitter a Linkedin byly umístěny zprávy a stávajícím 
akreditovaným autorům, kontaktním místům, poradním skupinám a řídící radě 
byl zaslán zvláštní email. 
Platforma OSHwiki byla oficiálně spuštěna v srpnu na XX. světovém kongresu 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve Frankfurtu v Německu a má již 100 
akreditovaných autorů. 

Legislativní část: práce se soustředila na přípravu legislativních internetových 
stránek na migraci na nové stránky agentury EU-OSHA (kontrola a aktualizace).  

Činnost 5.2: další opatření v oblasti vytváření sítí a znalostí 

Byly aktualizovány informace o národních strategiích v článcích na OSHwiki 
(budou aktualizovány průběžně na základě příspěvků kontaktních míst).  
Výzkumné priority: na základě zprávy zveřejněné v roce 2013 byla vypracována 
stanoviska a zúžený seznam priorit, které ovlivní pracovní program HORIZONT 
2020 a obsah výzev. Seminář, na němž se bude diskutovat o stanoviscích a 
zúženém seznamu, se bude konat v listopadu v Bruselu. Semináře se zúčastní 
ředitelé výzkumu hlavních výzkumných institucí a financujících subjektů 
v oblasti BOZP a zástupci Komise EU.  
Prioritní oblast 6: Vytváření sítí a komunikace agentury 

Dále byly rozvíjeny strategické sítě agentury, zejména tripartitní správní sítě 
(rada a předsednictvo), poradní skupiny a evropské sítě.  

Činnost 6.1: Vytváření strategických sítí  

Stálá spolupráce s partnery agentury v mezinárodních sítích a sítích kontaktních 
míst, včetně propagace vytváření sítí na úrovni členských států.  

Činnost 6.2: operační sítě 

Činnosti se trvale zaměřují na spolupráci se sociálními partnery na národní 
úrovni v členských státech. Na mezinárodní úrovni zlepšuje agentura v souladu 
s prioritou stanovenou ve sdělení Evropské komise o strategickém rámci pro 
ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 koordinaci a 
součinnost se subjekty v nečlenských státech a mezinárodních a regionálních 
organizacích. 
Dále byla rozvíjena také komunikační partnerství.  

Pokud jde o online strategii agentury na rok 2014, v rámci přípravných prací na 
nových internetových stránkách agentury bylo na konci září provedeno první 
interní spuštění nových stránek. Internetové stránky by měly být spuštěny 

Činnost 6.3: komunikace agentury 
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v první polovině roku 2015. 
K dalším činnostem online od začátku roku 2014 patřilo spuštění internetových 
stránek kampaně za zdravé pracoviště 2014–2015 dne 7. dubna a přepracování 
stránek OiRA. Bylo dodáno také několik nových nebo přepracovaných oddílů 
internetových stránek.  
Pokud jde o strategii propagace agentury, byla agentura od zahájení nové 
kampaně za zdravé pracoviště 2014–2015 také velmi aktivní v sociálních 
médiích. Náš účet na YouTube má nyní více než 1 000 abonentů (288 v červnu 
2013) a počet zhlédnutí dosáhl 312 842 (35 000 v červnu 2013). Stránka 
agentury na Facebooku je stále populárnější a na konci října měla 16 500 
příznivců (1 654 v červnu 2013). Také účet agentury na Twitteru je populárnější 
a sleduje ho 10 840 osob (7 179 v červnu 2013). Také na síti LinkedIn nás sleduje 
4 797 osob oproti 2 766 v červnu 2013. Na blogu agentury bylo od ledna 
zveřejněno 11 zpráv. Počet abonentů OSHmail stále roste. OSHmail má nyní 
67 000 abonentů. 
Pokud jde o strategii agentury v oblasti publikací, byla provedena jednotná 
grafická úprava prostor agentury, byla vypracována výroční zpráva za rok 2013 
a její shrnutí a byla dokončena její distribuce. Kromě toho byla vytvořena sada 
pěti informačních grafik přeložených do všech úředních jazyků EU, která 
podporovala zveřejnění výroční zprávy a jejího shrnutí. Byla dokončena a 
přeložena nová brožura agentury EU-OSHA. Bylo zveřejněno video agentury 
o víceletém strategickém programu (v 25 jazycích) a také video na podporu 
elektronického průvodce o stresu. 
Bylo vypracováno a zveřejněno několik zpráv, shrnutí a přehledů literatury 
podle ročního plánu řízení na rok 2014 včetně následujících: „Podoba průzkumu 
ESENER se v roce 2014 bude odvíjet od nových poznatků výzkumu“, „BOZP 
v odvětví kadeřnických služeb“, „Priority výzkumu v oblasti BOZP v Evropě na 
období 2013–2020“, „Odhad nákladů na úrazy a nemocnost na pracovišti“, 
„Elektronická fakta a kontrolní seznam: BOZP v odvětví větrné energie“, 
„Výpočet nákladů souvisejících se stresem a psychosociálními riziky na 
pracovišti“, „Přehledová studie pro prognostický průzkum nových a vznikajících 
rizik a výzev“ a „Psychosociální rizika v Evropě: prevalence a strategie pro 
prevenci “(s Eurofoundem). 
Kromě toho byly zpracovány a dodány materiály ke kampani za zdravé 
pracoviště 2014–2015 (průvodce, prospekt, leták, reklamní stojany a drobné 
propagační předměty). Na podporu kampaně byla vyrobena sada tří 
informačních grafik a video a pro Den Evropy byl vyroben leták. 
Pokud jde o tiskovou kancelář, bylo zveřejněno 13 tiskových zpráv a 
odpovězeno na více než 90 žádostí o informace pro média a rozhovory. Bylo 
uspořádáno několik tiskových konferencí / setkání médií s ředitelem, aby byly 
zdůrazněny významné okamžiky, jako například návštěva předsedy Evropského 
parlamentu, slavnostní otevření prostor agentury a spuštění OSHwiki ve 
Frankfurtu. Bylo nahráno přes 1 300 online výstřižků z tisku a více než 5 800 
zpráv v sociálních médiích. 

V listopadu 2014 skončil program pro západní Balkán a Turecko. V rámci 
programu byla provedena opatření s cílem podpořit příslušné země, aby se staly 
aktivními účastníky sítí agentury. 

Činnost 6.4: přípravná opatření pro západní Balkán a Turecko 

Dne 10. prosince 2014 bylo podepsáno prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se 
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přijímá akční program pro více zemí na rok 2014 (C(2014)9407 Final), podle 
něhož agentura obdrží jako přímý grant 410 000 EUR na opatření v přijímajících 
zemích NPP II. 
Na základě tohoto rozhodnutí podepíše agentura v prvním čtvrtletí roku 2015 
dohodu s Komisí. Po podepsání dohody bude agentura pokračovat ve své 
činnosti v regionu. Předpokládá se, že dohoda bude trvat 24 měsíců.  

Tento program pro země evropské politiky sousedství byl zahájen v roce 2014 
s cílem rozvíjet v příslušných zemích opatření a sítě v oblasti BOZP. V této 
úvodní fázi dvouleté dohody zřizuje agentura v přijímajících zemích jednotná 
kontaktní místa a podporuje opatření, která přijímající země označila za 
prioritní. 

Činnost 6.5: přípravná opatření pro spolupráci zemí EPS s agenturou EU-OSHA 

Řízení agentury 
Plánování činností roku 2015, zejména plán řízení na rok 2015. Výkaznictví a 
hodnocení. 
Řízení agentury, včetně kontinuity provozu, ochrany údajů, řízení rizik, právního 
poradenství a vnitřní kontroly.  
Správní podpora 
K hlavním výsledkům roku 2014 patří: 

• podpis dohody o sídle se Španělským královstvím dne 31. března 2014, 
• přijetí finančního nařízení agentury EU-OSHA a finančních prováděcích 

pravidel, 
• služební řád, přijetí prováděcích pravidel, 
• ABB (sestavování a plnění rozpočtu podle činností). 

Zdroj: přílohu poskytla agentura. 
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11-12. Agentura bere na vědomí připomínku Účetního dvora týkající se míry plánovaných přenosů prostředků 

v rámci hlavy II. 

13. Agentura uznává připomínku Účetního dvora. Po uskutečnění nezbytných kontrol byly provedeny kroky k 

úhradě dlužné částky za období 2005–2014 ve výši 5 300 EUR ve prospěch jednoho dočasného zaměstnance 

(AD), kterého agentura zaměstnala dne 1. května 2004 a na nějž se vztahoval koeficient násobení. 
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