


ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÚBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) je jedinou institucí, která v ČR provádí systematic-
kou vědeckovýzkumnou činnost v oblasti bezpečnosti práce.
VÚBP má statut příspěvkové organizace. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR.

VÚBP:
   • plní funkci národního analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci,
   • zkoumá, ověřuje a aplikuje metody a prostředky prevence pracovních rizik, 
   • provozuje a rozvíjí informační systémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
   • provádí výkony v oblasti zkušebnictví a certifikace pomocných stavebních konstrukcí,
   •  provádí posuzování shody osobních ochranných prostředků jako autorizovaná 
 a notifikovaná osoba, 
   • plní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci funkci výchovného, vzdělávacího 
 a osvětového střediska a poradenského, informačního a konzultačního pracoviště,
   • je odborným pracovištěm pro potřeby státní správy v oblasti prevence závažných 

průmyslových havárií.

Mezinárodní spolupráce v rámci 
   • pracovní skupiny ředitelů výzkumných ústavů BOZP,
   • PEROSH (Partnership for European Research in OSH).

VÚBP je národním střediskem
   • WSO - World Safety Organization,
   • UNEP - program APELL.
 

VÚBP je členem
   • APP (Asociace pro poradenství a podnikání),
   • CEMC (České ekologické manažerské centrum),
   • AAAO (Asociace autorizovaných a akreditovaných organizací),
   • SDH OOPP (Sdružení dobrovolného hodnocení osobních ochranných pracovních 

prostředků), 
   • CZECH PROTECT (Sdružení výrobců a dovozců osobních ochranných pracovních 

prostředků).
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2. VÚBP - COV - Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3068
Zajišťuje provádění certifikační činnosti v oblasti certifikace osobních ochranných prostředků. 
Popis činnosti VÚBP-COV je rozpracován podle požadavků normy ČSN EN 45011 v příručce 
jakosti VÚBP - COV, která je samostatnou organizační normou. 

2.   Základní personální ukazatele

V roce 2003 činil celoústavní průměrný přepočtený evidenční stav 64 zaměstnanců 
(67 fyzických osob),  z toho 26 mužů a 38 žen. 

Struktura odborných pracovníků VÚBP v členění podle oboru a stupně 
dosaženého vzdělání:

obor vzdělání vysokoškolské
z toho 

s věd.vých.
bakalářské

úplné 
střední

ostatní

Přírodní vědy 12 1 1

Technické vědy 16 3 13 2

Společenské vědy 7 3 7 1

Lékařské vědy 1

3.   Základní ekonomické ukazatele
 

1999 2000 2001 2002 2003
Výkony VÚBP (tis.Kč) 23 909 25 888 32 668 45 098 48 944
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Vydávání publikací, periodik a osvětových a informačních  materiálů v roce 2003
Byly vydány publikace:
� Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí. Metodická 

pomůcka pro zaměstnavatele a osoby pověřené zaměstnavatelem vyšetřováním příčin 
a okolností pracovních úrazů, havárií, poruch technických zařízení a technických příčin 
průmyslových otrav a nemocí z povolání

� Pracovní stres a zdraví
� Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy
� Metodický návod k odhadu, hodnocení a snižování rizik u strojů a zařízení
� Návod pro používání bezpečnostních norem pro strojní zařízení v návaznosti na nařízení 

vlády č. 170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 378/2001 Sb.
� Nebojte se rizik. Pomůcka pro zaměstnavatele k naplnění požadavků zákoníku práce 

§ 132a Prevence rizik
� Identifikace a hodnocení rizik
� BTP 0011/01 Systém vnitřního řízení bezpečnosti v podniku – Část 2: Odborná způsobi-

lost osob v prevenci rizik a rozsah jejich činnosti
� Platné právní předpisy BOZP a příbuzných oborů. (disketa)
� Zpráva o činnosti systému ČÚBP za r. 2002 (CD - ROM).

Periodika vydaná v r. 2003
Pro Český úřad bezpečnosti práce vydává Výzkumný ústav bezpečnosti práce čtvrtletník Zpra-
vodaj ČÚBP, a to v tištěné i elektronické podobě pro publikování na internetu. Elektronická 
verze Zpravodaje ČÚBP je umístěna na internetové stránce www.vubp.cz a je dostupná také ze 
stránky informačního serveru www.bozpinfo.cz a národního Focal Pointu http://osha.mpsv.cz.
Každé ze čtyř čísel Zpravodaje ČÚBP bylo vydáno tiskem takto:
� 3000 ks jako středová příloha do časopisu Inovace,
� 1000 ks jako samostatná tiskovina pro zájemce z databáze NIVOS-BP,  pro povinné výtisky, 

k distribuci podle rozdělovníku a k osvětovým účelům.

Skládačky, letáky a plakáty
� Zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (VÚBP)
� Pracovní úraz – co teď?
� Kalendář k 5. ročníku kampaně Evropský týden BOZP 2004
� Letáky ( Chemické látky, Prevence rizik, Prevence závažných havárií a pod.)
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Konzultační činnosti a odborné technické pomoci při zavádění systému managementu bez-
pečnosti a ochrany zdraví dle normy OHSAS 18 001:1999 (Skanska CZ, a.s.).

Kompletní poradenská odborná činnost, počínaje právními a dalšími předpisy k zajiš-
tění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochraně životního prostředí, požární ochraně 
a bezpečnosti strojů a zařízení, relevantními při výstavbě, uvedení do provozu a provozu závo-
du. Konzultace k zajištění podmínek ochrany zdraví při práci, omezení faktorů pracovního pro-
středí a fyzické zátěže příštích zaměstnanců závodu, konzultace k zajištění podmínek ochrany 
zdraví při práci, omezení faktorů pracovního prostředí při práci, omezení faktorů  pracovního 
prostředí a fyzické zátěže příštích zaměstnanců.
TPCA (Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o.) Kolín.
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