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MPSV: Víme, kdo je „PROFESIONÁL BOZP“ 

 

Druhý ročník soutěže „PROFESIONÁL BOZP“ má své vítěze. Výsledky dnes 

v Kaiserštejnském paláci v Praze vyhlásili náměstek ministra práce a sociálních věcí 

Mgr. Roman Chlopčík a generální inspektor Státního úřadu inspekce práce Rudolf 

Hahn. V soutěži pro odborníky v prevenci rizik se oceňují tradiční, netradiční i zcela 

novátorské, ale především prospěšné a efektivní přístupy, díky kterým se zvyšuje 

kvalita pracovního života zaměstnanců a firemní kultura podniků. Zkratka BOZP 

znamená bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti.   

 

Soutěží se ve dvou kategoriích: 

A. fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu, 

B. osoby samostatně výdělečně činné, kteří provádějí úkoly v prevenci rizik jako službu 

mimo pracovněprávní vztahy. 

   

Vítězem kategorie A se stal Jiří Tilhon  (ELLA-CS). Zpracoval projekt na vytvoření nového 

pracoviště s ředidly, zajištěného laminárním boxem, odvětráním a rekuperací par. Součástí 

projektu bylo zřízení nové provozovny – střediska sterilizace a její zahrnutí do zavedeného 

integrovaného systému řízení bezpečnosti práce.  

 

Kategorii B vyhrál David Kubát.  Zpracoval příklady zavádění nové politiky BOZP v s.r.o. 

Carrier Refrigeration Operation Czech Republic pomocí komunikace, vizualizace, 

dokumentace a praktických školení. David Kubát byl také vedoucím týmu BOZP, PO a OŽP, 

který řešil zabezpečení strojů a práci ve výškách v této společnosti. 

 

Hodnotící komise u vítězů kromě jiného ocenila odpovědnost a profesionální přístup 

v oblasti BOZP. A to zejména v otázce zlepšování pracovních podmínek, pracovního 

prostředí a zvyšování kultury bezpečnosti. Díky opatřením z projektů, které představili, se 

mohou nedostatky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví lépe odstranit. 

 

Soutěž PROFESIONÁL BOZP má za cíl ocenit individuální přínosy lidí, kteří pomáhají 

prosazovat bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. Snaží se podpořit aktivní přístup tak, 

aby předcházelo rizikům, zpopularizovala činnost v oblasti BOZP a zvýšila prestiž těch, kteří 

se jí zabývají. Informace k projektu naleznete zde: http://www.vubp.cz/profesional-bozp/. 
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