
Evropský průzkum bezpečnosti železnic (EPBŽ)

Jak se mohou železniční podniky a orgány 
stát partnery a přímo těžit z výsledků průzkumu?

Program kultury bezpečnosti – listopad 2020



EPBŽ: JEDINEČNÝ PRŮZKUM ZAMĚŘENÝ NA VNÍMÁNÍ BEZPEČNOSTI ŽELEZNIC 
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sladěn s Evropským železničním 
modelem kultury bezpečnosti 

vnitrostátní bezpečnostní orgán
vnitrostátní inspekční orgán

ministerstvo
správa...

železniční podnik
provozovatel infrastruktury

výrobce
poskytovatel služeb...

zahájen během Evropského roku železnic

otevřen VŠEM evropským
pracovníkům v odvětví 

železniční dopravy
jako jednotlivcům

otevřen VŠEM evropským 
železničním podnikům a 

orgánům jako partnerům



UČIŇTE JEJ SVÝM VLASTNÍM PRŮZKUMEM BEZPEČNOSTI
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Každý evropský železniční podnik nebo úřad se může stát PARTNEREM 

evropského průzkumu bezpečnosti železnic

a získat výsledky vycházející z odpovědí jeho VLASTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ a 

zároveň 

využít této příležitosti k VLASTNÍ iniciativě ke zlepšení bezpečnosti.



VÝSLEDKY VAŠEHO PRŮZKUMU (PŘÍKLAD)
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KONTROLA
HLAVNÍCH

RIZIK 

ROZUMĚT
SVĚTU
PRÁCE 

ZKUŠENOSTI
JAKO ZDROJ

POUČENÍ 

DŮSLEDNÁ
INTEGRACE

BEZPEČNOSTI

INTERAKCE

FORMALIZACE ŠÍŘENÍ

POSILOVÁNÍ

zaměstnanec manažer v první linii střední manažer vrcholový manažer



EPBŽ V PRAXI: DESET KROKŮ
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Záporná prohlášení jsou 
zdůrazněna VELKÝMI 
PÍSMENY.

Máte odpovědnost za 
vedení jednotlivců?

Své povinnosti v oblasti 
bezpečnosti chápu.

Vedení se na schůzích 
bezpečností zabývá 
odpovídajícím způsobem.

V mé organizaci NEDOCHÁZÍ k 
dostatečnému poučení ze 
zpětné vazby týkající se 
bezpečnosti.

Organizace, dodavatelé a 
výrobci v železničním odvětví 
se bezpečností zabývají 
VÝHRADNĚ v návaznosti na 
nehodu.



Záporná prohlášení jsou 
zdůrazněna použitím 
VELKÝCH PÍSMEN.

EPBŽ V PRAXI: DESET KROKŮ (S PŘÍKLADY)
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Je vaší odpovědností 
vedení jednotlivců?

Své povinnosti v oblasti 
bezpečnosti chápu.

Vedení se na schůzích 
bezpečností zabývá 
odpovídajícím způsobem.

V mé organizaci NEDOCHÁZÍ 

k dostatečnému poučení ze zpětné 
vazby týkající se bezpečnosti.

Organizace, dodavatelé a výrobci 
v železničním odvětví se 
bezpečností zabývají VÝHRADNĚ 
v návaznosti na nehodu.



Pozn. 1: Kroky 1 a 2 musí učinit právní zástupce organizace.

Pozn. 2: Dodatečné profilové otázky, datum zahájení (mezi daty 1. dubna až 14. června 2021) a dobu trvání je třeba dohodnout s týmem
agentury ERA.

JAK SE STÁT PARTNEREM?
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1. Do 31. 1. 2021 vyplňte formulář výzvy k vyjádření zájmu a 
potvrďte svůj souhlas s protokolem o spolupráci.

2. Jmenujte svého koordinátora pro průzkum situace 
v oblasti bezpečnosti jako kontaktní osobu mezi 
partnerem a týmem agentury ERA.

3. Navrhněte technické specifikace a vypracujte partnerskou 
verzi EPBŽ v součinnosti s týmem agentury ERA.

4. Navrhněte a zaveďte svůj komunikační plán, abyste zajistili 
vysokou míru účasti ze strany respondentů.

5. Navažte na výsledky průzkumu další aktivitou a podělte se 
o své zkušenosti s týmem agentury ERA.

Webové stránky agentury 
ERA – Kultura bezpečnosti

Poutavý úvodní text

Dodatečné profilové otázky

Datum zahájení a doba trvání

PARAMETRY ZA VAŠI ORGANIZACI

Jazyky průzkumu

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Do průzkumu je možné se zapojit na jakémkoli 
elektronickém zařízení a jeho vyplnění zabere 
přibližně 15 minut. 

• Tyto informace jsou shromažďovány 
anonymně: totožnost jednotlivých 
respondentů průzkumu NEBUDE možné určit.

• Výsledky partnerské verze průzkumu budou 
sdíleny POUZE s daným partnerem.

• Celkové výsledky průzkumu budou využity ke 
zlepšení bezpečnosti železnic v Evropě a 
zpřístupněny veřejnosti.

• Tuto iniciativu budeme opakovat pravidelně (ve 
dvou až čtyřletých cyklech) nebo na požádání.

• Jedná se o začátek budování udržitelné 
evropské databáze s údaji o bezpečnosti 
železnic.

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ
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Pravidelně aktualizované informace 
naleznete na webových stránkách 
agentury ERA věnovaných kultuře 

bezpečnosti.
Jakékoli dotazy či návrhy: 

safetyclimatesurvey@era.europa.eu

Poskytujeme podporu našim 
zúčastněným stranám,

aby se
evropský průzkum bezpečnosti 

železnic stal výsledkem kolektivního 
úspěchu.

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1
mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Zlepšujeme fungování železničního systému pro 
společnost.

Prohlédněte si volné pracovní příležitosti v naší agentuře na 
adrese era.europa.eu.

Sledujte nás na             ERA_railways

Zlepšujeme fungování železničního systému pro společnost.

Prohlédněte si volné pracovní příležitosti v naší agentuře na adrese era.europa.eu.


