Tisková zpráva

Zahájení Evropské kampaně o hodnocení rizik v ČR
13. května 2008, Brno – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery zahajuje dvouletou
Evropskou kampaň o hodnocení rizik v České republice. Slavnostní zahájení kampaně se
uskuteční dne 13. května 2008 v rámci konference Společně bezpečně v Evropské unii
v Konferenčním sále Business Centra v areálu BVV během 9. mezinárodního veletrhu
prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.
Evropskou kampaň, jež má za cíl podtrhnout systematický přístup k hodnocení rizik, přiblížit příklady
správné praxe a poskytnout všem zainteresovaným subjektům nástroje pro hodnocení a řízení rizik na
pracovišti, v Brně slavnostně zahájí státní tajemník a námětek ministra práce a sociálních věcí,
JUDr. Petr Šimerka. Kromě kampaně bude během konference odstartován šestý ročník soutěže
Správná praxe v ČR. Přítomní budou na setkání rovněž seznámeni se strategií Společenství pro roky
2007 – 2012 a globálním akčním plánem Světové zdravotnické organizace pro období 2008 – 2012.
Pod hlavičkou Evropské agentury proběhne v rámci brněnského veletrhu INTERPROTEC ve čtvrtek
15. května také 3. ergonomická konference s názvem Uplatnění ergonomie v prevenci
pracovních rizik. Na realizaci semináře se kromě Evropské agentury podílí Ministerstvo práce
a sociálních věcí, Akademie práce a zdraví České republiky a Česká ergonomická společnost.
Na konferenci vystoupí řada odborníků na danou oblast, kteří se dotknou témat, jako je nová
legislativa v oblasti ergonomie, pracovní rizika při ruční manipulaci s břemeny či otázka prevence
onemocnění pohybového ústrojí.
V České republice se budou u příležitosti Evropské kampaně konat též další akce. Jedná se
především o konference a odborné semináře na téma bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a
prevence rizik. Na evropské úrovni proběhne slavnostní zahájení kampaně v pátek 13. června 2008
v Bruselu.
V případě dotazů se prosím obracejte na:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (kontaktní místo pro ČR)
Klára Sadílková, e-mail: klara.sadilkova@mpsv.cz, tel: + 420 221 922 660
Omnimedia Public Relations, s.r.o.
Klára Tibitanzlová, e-mail: k.tibitanzlova@omnimedia.cz, tel.: + 420 221 419 220
Doplňující informace:
Evropská kampaň o hodnocení rizik se jako předcházející informační kampaně koná pod záštitou
Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Základním tématem této kampaně je
řízení rizik v pracovním prostředí, přičemž hodnocení rizik představuje základní kámen
celoevropského přístupu k problematice BOZP.
Soutěž Správná praxe má za cíl shromáždit příklady prováděné prevence rizik na pracovišti a ocenit
společnosti, které se významně podílejí na zlepšování pracovního prostředí, snižují rizika na pracovišti
a mají též preventivní charakter. Přihlášky pro rok 2008 budou přijímány do 29. srpna 2008. Podrobné
informace o soutěži naleznete na webové stránce českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci http://cz.osha.europa.eu.

