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Portál je věnovaný měření a zlepšení kvality pracovního života
v Českérepublice. Nabízíaktuální informace o kvalitě pracovního
života, odkazy na články, doporučení a další užitečné informace
pro pracující i zaměstnavatele.

Webová stránka poskytuje pomoc při zajišťování bezpečnosti
dětí, žáků a studentů ve školách a při vzdělávání a výchově
dětí a mladých lidí v oblasti prevence rizik, prevence úrazů,
ochrany zdraví a osobní bezpečnosti včetně BOZ.

Webová stránka je určena cizincům – občanům třetích zemí,
kteří mají zájem vykonávat legálně pracovní činnost v České
republice, případně pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by
svůj status zlegalizovali.

Webová stránka je určena zahraničním pracovníkům ze zemí
Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří mají zájem
vykonávat legálně pracovní činnost v České republice, případně
pracují v ČR sice nelegálně, ale rádi by svůj status zlegalizovali.

Webový portál nabízí vybrané datové zdroje ČR související
s BOZP a pracovními podmínkami pro osvětovou a preventivní
činnost zaměstnavatelů, zástupců zaměstnanců a odborníků
v oblasti BOZP.

pracovnipohoda.cz

skoly.vubp.cz

Integrovaný informační systém, který shromažďuje relevantní
a komplexní informace o vzniku nežádoucích událostí různého
rozsahu až po závažné havárie.

Webová aplikace využívá volně dostupných otevřených
datových sad, které jsou zpracovány v lokálním datovém
katalogu, a umožňuje jejich vizualizaci ve formě různých
tematických dashboardů.

SAFE digitální archiv BOZP – úložiště dokumentů soustře-
děných v Oborové knihovně BOZP.

mapis.vubp.cz

opendata.vubp.cz

Vizualizační nástroj umožňuje uživateli pomocí grafických metod
pochopit terminologické a sémantické vazby a souvislosti mezi
jednotlivými oblastmi BOZP a získat celkový přehledu o této proble-
matice.

Encyklopedie BOZP – odborná online vícejazyčná encyklopedie
pro lepší orientaci v terminologii oboru BOZP a souvisejících
oblastí.

Znalostní systém BOZP slouží ke sdílení znalostí a informací
týkajících se prevence rizik v BOZP.

Oborový portál věnovaný problematice BOZP se zaměřením na
podnikovou sféru, státní správu a samosprávu, odbornou i laickou
veřejnost a na další uživatele z řad malých a středních podniků.

Webová aplikace umožňuje uživateli pomocí interaktivních vizuál-
ních prvků analyzovat ergonomické stresory napříč několika faktory.
Základem této aplikace je interaktivní kniha Ergonomické stresory
pod kontrolou.

vizus.vubp.cz

ebozp.vubp.cz/wiki

ergonomie.vubp.cz

eu-citizens.cz

statistiky.vubp.cz

VÍTE, JAKŘÍDIT
VÁŠ PODNIK,
ABY SPLŇOVAL
POŽADAVKY

Z OBLASTI BOZP?

pracecizincu.cz

ZDROJOVÁ ZÁKLADNA BOZP

S námi se managementu BOZP
bát nemusíte

http://www.vubp.cz
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NABÍZÍME

ZKUŠEBNICTVÍ
A CERTIFIKACE

• certifikace CE vybraných osobních ochranných
prostředků (OOP) na ochranu dýchacích orgánů,
těla, rukou a hlavy

• certifikování dočasných stavebních konstrukcí
(nejrůznější typy lešení)

VZDĚLÁVÁNÍ
A OSVĚTA

PREVENCE RIZIK
A ERGONOMIE

opre@vubp.cz

• odborné analytické práce v oblasti BOZP, kultury
práce, vlivu pracovních podmínek a pracovního
prostředí na zdraví člověka, spolehlivosti
a produktivity výkonu člověka a psychologie
práce

• služby v oblasti prevence rizik, průmyslové bezpeč-
nosti, ergonomie a pracovní psychologie

• vzdělávací a výcviková činnost

OBOROVÁ
KNIHOVNA BOZP

knihovna@vubp.cz

PREVENCE ZÁVAŽNÝCH
HAVÁRIÍ

oppzh@vubp.cz

oap@vubp.cz

nb1024@vubp.cz

nano@vubp.cz

ANALÝZY
A PROGNÓZY

nivos@vubp.cz

STABILNÍ A OSVĚDČENÁ ZNAČKA VÝZKUMU A DALŠÍCH ODBORNÝCH ČINNOSTÍ PRO BOZP

NANOBEZPEČNOST

POSKYTUJEME PORADENSKOU, INFORMAČNÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST

• posuzování a hodnocení úplnosti a odborné
správnosti bezpečnostních dokumentů podle
zákona o prevenci závažných havárií

• odborná příprava pracovníků státní správy pro
plnění činností ze zákona o prevenci závažných
havárií

• poradenská činnost k aplikaci zákona o prevenci
závažných havárií

• monitorování stavu a vývoje BOZP
• analýzy pracovní úrazovosti a podrobné analýzy
smrtelné pracovní úrazovosti v ČR

• prognózování vývoje vybraných ukazatelů úrovně
BOZP a zaměstnanosti v závislosti na ekono-
micko-sociálních změnách

• měření kvality pracovního života
• poradenství pro výkon legální pracovní činnosti
v ČR

• odborné vzdělávání v oblasti BOZPprostřednictvím
virtuální reality

• zajišťování znalecké činnost v oblasti BOZP

• služby knihovny: rešeršní, výpůjční, virtuální,
reprografické, referenční a poradenské

• digitální archiv dokumentů z oblasti BOZP
• JOSRA – Časopis výzkumuaaplikací v profesionální
bezpečnosti(JournalofSafetyResearchand Applications)

• vzdělávání v oblasti BOZP a PO: kurzy, semináře
a přednášky včetně provádění akreditovaných
zkoušek k získávání odborné způsobilosti
fyzických osob a zkoušek specialista v ergonomii

• osvěta a propagace BOZP: kampaně, soutěže
a komunikace s veřejností na veletrzích, výsta-
vách a doprovodných akcích

• rozvoj a provoz zdrojové základny BOZP: webové
aplikace a sociální sítě VÚBP

• publikace a informační, propagační a osvětové
tiskoviny k prevenci rizik a zajišťování BOZP na
pracovištích

• vyhledávání a identifikace hlavních zdrojů
nanočástic na pracovišti

• navrhování opatření na eliminaci nanočástic, resp.
omezení jejich negativního vlivu na zaměstnance

• terénní měření na pracovištích s různým rozsahem
antropogenní činnosti

https://www.bozpinfo.cz/casopis-josra
https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/
https://vubp.cz/o-nas/kampane-a-souteze/kampane/
https://vubp.cz/o-nas/kampane-a-souteze/souteze/
https://vubp.cz/zdroje-informaci/
https://www.instagram.com/vubp_praha/
https://twitter.com/vubpcz
https://www.youtube.com/channel/UCpvIB9tcbVi3GpyMDK5J2fw
https://www.facebook.com/vubp.cz/
https://www.linkedin.com/company/vubp
https://open.spotify.com/show/02UZL5qE8hcFz28FeCYPmx
https://cz.pinterest.com/vubp/_saved/

