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Mezinárodní spolupráce
systému ČÚBP v roce 2002

Slovo
na aktuální
téma
Prevence
a kultura práce
především

V roce 2002 pokračovala mezinárodní
spolupráce systému ČÚBP obdobnými směry
jako v letech předešlých. Řada aktivit byla
zaměřena na náš chystaný vstup do Evropské
unie. Realizované projekty Phare a příprava
nových projektů Phare si vyžádaly zvýšenou
aktivitu.

Svět práce se mění. Tyto změny jsou
důsledkem zavádění nových technologií,
restrukturalizace podniků, rostoucí globalizace a změny tržního prostředí. Podniky
v reakci na tyto změny musejí zvýšit svojí pružnost a snižovat výrobní náklady.
Hledají proto nové způsoby organizace práce
a zavádějí nové pracovní praktiky, např.
tzv. přesně načasovanou výrobu (just-in-time), více využívají příležitostné práce
a pracovní smlouvy na dobu určitou a zavádějí
outsourcing činností, které netvoří hlavní
činnost organizace.
To vše má dopady na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci. Změny ovlivňují jak charakter
rizik na pracovišti, tak nároky na pracovní sílu
a organizaci práce.
Změny v řídících strukturách a v odpovědnostech významně ovlivňují management
BOZP. Například využívání služeb subdodavatelů komplikuje procesy řízení bezpečnosti,
zejména pracuje-li na jednom pracovišti více
organizací, problémy vznikají zaměstnáváním
zahraničních pracovníků, zvyšují se nároky
a náklady na jejich zaškolování, delegování
odpovědnosti na nižší články řízení vede
často ke zhoršování celkové úrovně BOZP
v podniku apod. Probíhající změny se tak
stávají významným faktorem pro vznik stresu,
souvisejícího s výkonem samotných pracovních činností.
Měnící se charakter práce a změny struktury organizací stále důrazněji vyžadují
i změny v tradiční úloze zaměstnanců,
kteří řídí v podnicích oblasti BOZP. Tito
pracovníci se musejí více angažovat v oblasti managementu a rozvíjet své schopnosti
a dovednosti, aby dokázali efektivně plnit
nové úkoly v oblasti BOZP.
Změny ve světě práce se dotýkají rovněž
činnosti inspekčních orgánů, které změny
nutí a stále více budou nutit ke komplexnějšímu přístupu při posuzování úrovně BOZP
v podnicích. Obdobně se změny ve světě
práce odrazí i v úkolech odborů, kterým se na
podnikové úrovni otevírají značné možnosti
v podpoře zaměstnanců a prosazování jejich
účasti na zlepšování pracovních podmínek
a pracovního prostředí.
Prosazení integrace BOZP do podnikových
řídících systémů není myslitelné bez vytvoření
účinných finančních nástrojů. Zejména se jedná
o úrazové pojištění, podporující prevenci pracovních rizik, a bez rozvíjení výzkumu nových
efektivních způsobů posilování BOZP jako
významného předpokladu k vytváření kultury
práce a pracovní pohody zaměstnanců. To
jsou nejbližší a ve svojí podstatě i trvalé úkoly, před kterými v současné době stojíme.

Oblasti, ve kterých se mezinárodní spolupráce v roce 2002 realizovala:
• harmonizace české legislativy s legislativou EU,
• spolupráce s twinnery na končících projektech Twinning 99 a Consensus III a na
zahájeném projektu Twinning 00,
• práce na fiche pro projekt Twinning 2003,
• spolupráce se zeměmi střední a východní
Evropy, které jsou kandidátskými zeměmi
jako Česká republika a ostatními evropskými zeměmi (hlavně členskými státy
Evropské unie) v rámci akcí pořádaných
mezinárodními organizacemi zabývajícími
se problematikou BOZP. Jedná se především o SLIC (Výbor vedoucích inspektorů
bezpečnosti práce), který je poradním
orgánem EK, IALI (Mezinárodní asociace
inspekce práce), ILO (MOP – mezinárodní
organizace práce).
Činnosti mezinárodní spolupráce v roce
2002:
a) účast na jednáních a seminářích v ČR,
b) účast na jednáních a školeních v zahraničí,
c) účast zástupců ČÚBP na konferencích
v zahraničí,
d) aktivity organizované jednotlivými IBP.
ad a) Účast expertů systému ČÚBP na seminářích a jednáních v ČR
• účast na řídicích výborech (Steering Committee) projektů Twinning 99 a Consensus
III,
• jednání na Delegaci EU ohledně přípravy
fiche projektu Twinning 2003 a hodnocení
probíhajících projektů,
• v rámci 2. části (nizozemské) projektu
Consensus III proběhly workshopy týkající se vyšetřování stížností, šetření příčin
pracovních úrazů, plánování inspekcí, aplikace směrnice EU při provádění dozoru na
strojních zařízeních,
• v rámci projektu Twinning 99 se uspořádaly workshopy k tématům
transpozice a implementace evropské legislativy
BOZP, hodnocení rizik,
propagace (PR) zaměřené
na kampaně a tzv. „dobré
sousedství“. Ve spolupráci s IBP 5.00 bylo předvedeno praktické
využití výstupů v akci zaměřené na BOZP
ve stavebnictví, která byla nazvána „Společně bezpečně“,
• závěrečná konference s mezinárodní účastí
projektů Twinning 99 a Consensus III,
• seminář a diskuse se zástupci ruských odborů konaný v Brně;

stranou v rámci přípravy realizace projektu
Consensus III – Haag, Nizozemí,
• výměna aktuálních zkušeností v oblasti
BOZP, přebírání komunitárního práva
– Paříž, Francie,
• účast na státních zkouškách na Technické
univerzitě – Košice, SR,
• setkání zástupců bezpečnosti práce ve
stavebnictví se zástupci pojišťovny AUVA
– St Polten, Rakousko,
• porada vedení systému ČÚBP spojená se
společným jednáním se slovenským NIP
– Stará Lesná, SR,
• jednání pracovní skupiny SLIC pro přípravu definování úlohy SLIC při naplňování
nové strategie EU pro BOZP na léta 2002
až 2006 – Lucemburk, Lucembursko;
ad c) Účast na mazinárodních kongresech
a konferencích v zahraničí
• evropská konference o BOZP v automobilovém průmyslu – Kassel, SRN,
• mezinárodní konference BOZP – Bratislava, SR,
• mezinárodní konference o strategii EU
v oblasti BOZP na léta 2002-2006 – Barcelona, Španělsko,
• 42. zasedání SLIC – Segovia, Španělsko,
• konference u příležitosti 50. výročí založení Strojní fakulty Technické univerzity
a Katedry bezpečnosti a kvality produkce
– Košice, SR,
• 16. světový kongres BOZP – Vídeň, Rakousko,
• mezinárodní konference BOZP pro země
střední Evropy – Krakov, Polsko,
• mezinárodní konference o prevenci pracovních úrazů – Elsinore, Dánsko,
• kongres „Bezpečnost práce – aktuálně“
– Berlín, SRN,
• 43. zasedání SLIC – Billund, Dánsko;
ad d) Akce organizované z úrovně IBP
• návštěva poradce ministra zemědělství ve
Francii, pana Beka na IBP 5.00, 6.00, kterou prostřednictvím CIVOP organizovala
společnost Eurogip,
• v rámci dlouholeté spolupráce IBP 7.00
se švédským ARBETSMILJÖ VERKET
v Malmö se uskutečnil seminář k problematice plánování dozoru, nebezpečných
látek, velkých havárií, program „Vize 0“
v Ústí nad Labem. Zúčastnili se též zástupci jiných IBP.
Aktivity v rámci mezinárodní spolupráce jsou
pro předvstupní období do
EU pro ČR velice důležité.
V tomto smyslu jsou též
hodnoceny řídicími orgány
projektů Phare. Počet akcí i počet účastníků
je vyšší oproti předešlým létům. V systému
ČÚBP je již druhým rokem organizována
a finančně zajištěna výuka cizích jazyků,
především angličtiny. To usnadňuje výběr
účastníků jednotlivých akcí. Rovněž projekty
Phare mají více prostředků na zajištění překladů a tlumočení seminářů a jednání.

BOZP na cestě
do EU

ad b) Účast expertů systému ČÚBP na školeních a jednáních v zahraničí
• setkání českých expertů s holandskou

Ing. Miloš Paleček, CSc.
ředitel VÚBP
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Ing. Magdaléna Slavíková
ředitelka odboru 1.10 ČÚBP
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Program činnosti IVBP na rok 2003
Institut výchovy bezpečnosti práce je výchovným a vzdělávacím zařízením MPSV. Ve smyslu
zřizovací listiny působí především v oblasti
výchovy a vzdělávání odborných zaměstnanců
státního odborného dozoru nad bezpečností
práce, specialistů bezpečnosti práce, vedoucích
zaměstnanců organizací a firem. Ověřuje odbornou způsobilost pracovníků (specialistů) BOZP
v rámci certifikačního procesu podle ČSN EN
45 013. Posuzuje učební dokumenty středních
odborných škol a učilišť pro MŠMT z hlediska
začlenění problematiky BOZP. Provádí publikační, osvětovou a propagační činnost včetně
poradenství k problematice BOZP. V neposlední řadě se podílí na plnění dalších úkolů pro
MPSV.
Přehled a stručná charakteristika činnosti
IVBP v roce 2003:
Výchova a vzdělávání inspektorů
Pro odborné zaměstnance systému ČÚBP
(vedoucí inspektoři a vedoucí odborů IBP,
inspektoři) v roce 2003, IVBP realizuje jejích
další vzdělávání zejména formou odborných
dvou až pětidenních seminářů (je plánováno cca
35 seminářů).
Nově přijatí zaměstnanci pro výkon funkce
inspektorů (inspektoři čekatelé) budou připravování dle nového projektu (teoretická příprava na
IVBP v rozsahu 7 týdnů, půlroční praktický zácvik na IBP, nová forma závěrečné inspektorské
zkoušky na ČUBP, která bude více zaměřena na
činnost inspektora).
V průběhu roku 2003 musí ČÚBP ve spolupráci s IVBP přepracovat celý systém výchovy
a vzdělávání podle požadavků zákona pro státní
zaměstnance.
Výchova a vzdělávání odborné veřejnosti
Vzdělávací aktivity pro odbornou veřejnost jsou
zaměřeny především pro odborné pracovníky-specialisty v oblasti BOZP (kurzy k získání
odborné způsobilosti v prevenci rizik, kurzy
pro osoby poskytující služby v oblasti BOZP,
kurzy pro zástupce zaměstnanců, kurzy lektorů
BOZP) a pro vedoucí a ostatní zaměstnance
organizací a firem.
Certifikace pracovníků v oblasti BOZP
Významnou činností IVBP je certifikace odborné způsobilosti pracovníků (dle ČSN EN
45 013) k výkonu činnosti:
– specialista bezpečnosti práce a prevence rizik
– manažer BOZP
– instruktor řidičů manipulačních vozíků
– zkušební komisař řidičů manipulačních vozíků

Posuzování učebních dokumentů
V rámci připomínkového řízení dle požadavků
MŠMT, Institut výchovy bezpečnosti práce
posuzuje učební dokumenty (profil absolventa,
charakteristika vzdělávacího programu, učební
plán, učební osnovy vyučovacích předmětů)
z hlediska začlenění požadavků BOZP. Předpoklad pro posuzování v roce 2003 je u cca 40
souborů studijních a učebních oborů.
Publicita, osvěta a propagace
V publikační činnosti IVBP pro rok 2003 mimo
aktualizace učebních textů pro vlastní kurzy připravuje následující odborné brožury:
– Školení o právních a ostatních předpisech
k zajištěni BOZP
– BOZP ve vybraných oborech ekonomické
činnosti (obchody-supermarkety, drobní podnikatelé, státní správa, pověřené obce)
– Průvodce základními povinnostmi zaměstnavatele
– Základy moderní rétoriky.
V osvětové a propagační činnosti IVBP v roce
2003 bude:
– garantovat společný stánek MPSV, ČÚBP,
VÚBP a IVBP a doprovodný program na
výstavě PROTECT-2003 v Ostravě
– spolupracovat při realizaci projektu Společně
bezpečně
– spolupracovat při přípravě mezinárodního
veletrhu INTERPROTEC-2004 v Brně
Poradenská a konzultační činnost
Poradenská a konzultační činnost k problematice BOZP bude prováděná po cely rok v rámci
vzdělávacích aktivit IVBP, telefonicky a při
individuálních návštěvách zájemců na IVBP.
Činnost pro MPSV
Mimo uvedené činnosti IVBP předpokládá také
plnění úkolů pro MPSV, zejména se jedná o:
– zpracovávání připomínek a stanovisek
k návrhům legislativních předpisu BOZP
a dalších materiálů
– spolupráci při tvorbě materiálů v oblasti výchovy a vzdělávání k BOZP
– spolupráci při realizaci projektů PHARE-TWINNING.
Svou činností Institut výchovy bezpečnosti
práce v roce 2003 bude napomáhat plnit úkoly
stanovené „Národní politikou v oblasti BOZP“.
Ing. František Rožek
ředitel IVBP

je tu pro Vás i v roce 2003
Poskytujeme:
v
v
v
v
v
v

poradenské, konzultační a informační služby v oblasti BOZP,
operativní odbornou pomoc při řešení konkrétních problémů praxe,
aktuální informace z oblasti BOZP,
řešení problematiky BOZP v návaznosti na související oblasti (ochrana životního
prostředí),
zprostředkování kontaktů na další odborné subjekty z oblasti BOZP a oblastí
souvisejících,
nabídku odborné literatury, tiskopisů, videopořadů a programů na PC z oblasti BOZP.

Provozní hodiny pro veřejnost:
v v pracovních dnech 9:30–12:00, 12:30–16:30

(v pátek do 14:30)
Ing. Marie Ševčíková a Blanka Neumannová, VÚBP

BOZPcentrum při VÚBP
Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1
tel.: 900 119 012, fax: 222 212 364
e-mail: bozpcentum@volny.cz
http://www.vubp.cz
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Poradenská služba orgánů
ČÚBP a organizací
kooperujících v r. 2003
Český úřad bezpečnosti práce
Ve Smečkách 29, 113 52 Praha 1
tel.: 221 924 200, fax: 222 212 102
e-mail: cubp@cubp.cz, www.cubp.cz
Inspektorát bezpečnosti práce
pro hl. m. Prahu
Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6
tel.: 235 364 006, fax: 235 362 007
e-mail: praha@ibp3.cz
Inspektorát bezpečnosti práce
pro Středočeský kraj
Průhonická 55, 106 00 Praha 10,
tel.: 272 767 643, fax: 272 769 137,
e-mail: stredni.cechy@ibp4.cz
Inspektorát bezpečnosti práce
pro Jihočeský kraj a Vysočinu
Vodní 21, 370 06 České Budějovice
tel.: 387 424 271, fax: 387 428 764
e-mail: budejovice@ibp5.cz
Inspektorát bezpečnosti práce
pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň
tel.: 377 423 066, fax: 377 372 926
e-mail: plzen@ibp6.cz
Inspektorát bezpečnosti práce
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem,
tel.: 472 772 842, fax: 472 772 589,
e-mail: usti@ibp7.cz,
Inspektorát bezpečnosti práce
pro Královéhradecký kraj
a Pardubický kraj
Říční 1195, pošt. přihr. 53, pošta 2,
501 01 Hradec Králové
tel.: 495 219 012, fax: 495 219 070
e-mail: hradec@ibp8.cz
Inspektorát bezpečnosti práce
pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
Milady Horákové 3, 658 60 Brno
tel.: 545 321 285, fax: 545 211 303
e-mail: brno@ibp9.cz
Inspektorát bezpečnosti práce
pro Moravskoslezský kraj
a Olomoucký kraj
Živičná 2, 702 69 Ostrava
tel.: 596 110 162, fax: 596 110 164
e-mail: ostrava@ibp10.cz
Institut výchovy bezpečnosti práce
Cejl 10, 658 38 Brno
tel.: 545 213 904, fax: 545 213 904
e-mail: ivbp@ivbp.cz, www.ivbp.cz
Institut technické inspekce Praha
Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1
tel.: 222 211 501, fax: 222 210 471
e-mail: info@iti.cz, www.iti.cz
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
tel.: 224 213 290, fax: 224 238 550
e-mail: vubp@vubp-praha.cz
www.vubp.cz, www.bozpinfo.cz
BOZPcentrum při VÚBP
Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1
tel.: 900 119 012, fax: 222 212 364
e-mail: bozpcentrum@volny.cz
Zdroj: ČÚBP
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Bezpečnost práce z pohledu globalizace
Prvá polovina minulého století byla poznamenána výrazným rozvojem průmyslové výroby.
V druhé polovině a zejména pak v poslední
dekádě 20. století se však objevily zcela nové
trendy charakterizované rychlým rozvojem
komunikačních a informačních technologií,
vyvolávajícím řadu strukturálních změn a podporujících globalizaci (obr. 1). Proces velkých
strukturálních změn bude zřejmě pokračovat
i během první dekády 21. století a významnou
měrou ovlivní ekonomické struktury, užití technologií a bude mít vliv i na sociální systémy.

Tyto změny mají vliv i na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Vytvářejí řadu nových situací
a příležitostí, přinášejí i nová rizika a mění strukturu a četnost pracovních rizik stávajících.
Jedním z velice významných současných trendů je rychle rostoucí počet malých a středních
podniků, mikropodniků i samostatně podnikajících osob. V podmínkách ČR došlo v důsledku
restrukturalizace k v podstatě „skokové“ změně,
znamenající v průběhu jedné dekády stonásobný
nárůst počtu podnikajících subjektů.
Tyto změny jsou provázeny změnami
struktury stávajících podniků, nestandardními přístupy nových podniků, změnami
pracovních činností, nedostatkem zkušeností
i změnami expozice rizikům vyplývajícím
z pracovních činností. Na druhé straně vznikají i nové možnosti a způsoby ochrany zdraví
a snižování pracovních rizik.
Postup globalizace je urychlován zmenšováním překážek obchodu a rostoucí mezinárodní
aktivitou charakterizovanou volným pohybem
kapitálu, zboží a služeb.
Globalizace přispěla ke vzniku nových odvětví a výrobků především v oblasti informačních
a telekomunikačních technologií.
Jedná se zejména o:
– vývoj nových výrobků, např. mobilní telefony
– nové služby (komunikace a přenos informací
přes satelit)

– vývoj software
– rozvoj elektroniky.
Zde poklesly ceny i výroba z podílu 45 %
před 20 lety na současných 24 %. Z pohledu
mikro-, malých a středních podniků je zřejmé, že
zatímco např. v zemědělství se jedná o poměrně
tvrdé dopady globalizace na tyto podniky, v jiných oblastech vznikají nové příležitosti pro tyto
skupiny podniků.
Vliv globalizace vede nejen ke vzniku
gigantických nadnárodních společností, ale
paradoxně přispívá i ke
vzniku malých a středních
podniků. Úspěch na trzích
je totiž podmíněn vysokou
schopností pružně reagovat
na změny trhu, na změny
ekonomické situace. Proto
jsme svědky fragmentace
mnoha společností do
menších jednotek s větší
flexibilitou. Outsourcing
a zajišťování podpůrných
aktivit
dodavatelským
způsobem vede ke vzniku
velkého počtu mikro-, malých a středních podniků
i pracovních příležitostí
pro osoby samostatně výdělečně činné. Malé
a střední podniky začínají být pro velké podniky
životně důležité. Kvalita jimi poskytovaných
služeb a produktů může významně ovlivnit
činnost a výkonnost i velkých společností. Na
druhé straně se dostávají do značné závislosti
na velkých podnicích, se kterými jsou smluvně
svázáni.
V 15 zemích EU je cca 60 % z celkové pracovní
síly v malých a středních podnicích. Při zahrnutí
osob samostatně výdělečně činných je to celých
85 %. V ČR v malých a středně velkých podnicích,
tj. v podnicích s 1 až 249 zaměstnanci pracovalo
v r. 1999 2900 tis. osob, tj. 63,5 % z celkového
počtu nemocensky pojištěných pracovníků. Pro
toto porovnání je možno brát celkový počet pojištěnců rovný celkové pracovní síle. Z tabulky
je zřejmé, že tento podíl v průměru odpovídá
evropským poměrům.
U MSP se často setkáváme s nedostatečnými
znalostmi a zkušenostmi jak u vlastníků, tak
i zaměstnanců s vysokým stupněm expozice
rizikům, s nízkými příjmy jak podnikatelů, tak
i jejich zaměstnanců.
Transfer a využívání rizikových technologií
může vést k nadměrné expozici a vzniku značných
rizik ohrožení zdraví, která jsou však ovlivnitelná.
Činností MSP může vznikat i významné riziko
pro okolí a pro životní prostředí.
Pokračování na straně 4

Kalendář akcí VÚBP
7. 4.–27. 6. 2003

Základní kurz pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (bezpečnostní
techniky). Kurz je akreditován MŠMT ČR.

22. 4. 2003

Výklad změn právních předpisů vztahujících se k provozování dopravy
dopravními prostředky

24. 4. 2003

Zjišťování příčin a okolností pracovních úrazů a jiných nehodových událostí

29. 4. 2003

Práce ve výškách – Požadavky na montáž a používání lešení

22. 5. 2003

Provozování elektrických zařízení

19. 6. 2003

Zajištění bezpečnosti skladovacích zařízení sypkých hmot a jejich provozu ve
vazbě na požadavky nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

Místo konání: VÚBP, Jeruzalémská 9, Praha 1
Čas konání: 9.00 – 13.00 hod.
Bližší informace získáte na www.bozpinfo.cz v rubrice Kalendář akcí
nebo na el. adrese krizkovaj@vubp-praha.cz.
Kontaktní osoba: Jana Křížková, VÚBP NIVOS-BP, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1,
tel.: 224 213 290, l. 291, fax: 224 210 494.
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Publikace vydané VÚBP
v roce 2003
• Společně bezpečně v prevenci pracovních
rizik. Jak zapojit zaměstnance do
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
– 126 Kč (ve spolupráci s RoVS)
• Metodický návod k odhadu, hodnocení
a snižování rizik u strojů a zařízení
– 85 Kč
• Identifikace a hodnocení rizik – 85 Kč
• 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. – 350 Kč
• Bezpečnost práce u obráběcích strojů
na kovy – 85 Kč
Kontaktní osoba: Martina Šedivá,
VÚBP NIVOS-BP,
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1,
tel. 224 213 290, l. 291, fax 224 210 494,
sediva@vubp-praha.cz, www.vubp.cz

Účast VÚBP, ČÚBP, IVBP
a inspektorátů bezpečnosti
práce na veletrzích v r. 2003
V rámci připravovaného vstupu České republiky do Evropské unie nabývá téma bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na důležitosti. V letošním roce očekáváme zvýšený zájem veřejnosti
o bezpečnost práce a poptávku po informacích
z oboru.
Navštivte náš stánek na mezinárodním
veletrhu:

• PRAGOSEC 2003 (1.–3.4.2003),
Výstaviště Praha, a. s.
• ZEMĚ ŽIVITELKA (28.8.–3.9.2003),
Výstaviště České Budějovice, a. s.
• FOR ARCH (23.–27.9.2003), Pražský
veletržní areál Letňany
• PROTEC 2003 (4.–6.11.2003)
Výstaviště Černá louka, Ostrava

O účasti VÚBP, ČÚBP, IVBP a inspektorátů
bezpečnosti práce na výstavách, veletrzích, doprovodných programech a dalších akcích pravidelně informuje webová stránka www.vubp.cz,
pozvánky a upoutávky na ně zveřejňuje také
www.bozpinfo.cz.

PRAGOSEC
12. ročník mezinárodního veletrhu
zabezpečovací techniky,
systémů a služeb, požární
ochrany a záchranných zařízení
1. 4. - 3. 4. 2003
Výstaviště Praha - Holešovice

Doprovodný program k veletrhu

„Společně bezpečně“
1. 4. 2003
Průmyslový palác

Bližší informace:
http://bozpinfo.cz/kalendar/
krizkovaj@vubp-praha.cz
tel.: 224 213 290
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B E Z P E Č N O S T
MSP nepředstavují ucelenou skupinu podniků.
Obecně se jedná o:
– neregistrované pracovníky (zaměstnance),
– příležitostné pracovníky,
– domácí pracovníky,
– rodinné příslušníky,
– osoby samostatně výdělečně činné,
– mikropodniky (10 zaměstnanců),
– malé podniky (10 – 49 zaměstnanců),
– střední podniky (50 – 249 zaměstnanců).
Malé a střední podniky pokrývají značný rozsah aktivit od výrobních činností až po služby.
Nároky na zajištění požadované úrovně
BOZP jsou v MSP větší než u velkých firem. Je
to dáno většinou vlivem individuálních přístrojů,
znalostí a schopností vlastníků a zaměstnanců
v MSP než je tomu ve velkých firmách. Z pohledu globalizace lze vysledovat následující vlivy:
1. Zaměstnanost, pracovní smlouvy,
kontrakty
Projevuje se rostoucí fragmentace pracovního
poměru. Častěji jsou uzavírány smlouvy na
dobu určitou, na kratší časové úseky. Důvodem
je využívání outsourcingu ve velkých firmách
a vy- užívání malých firem pro nárazové
a jednorázové činnosti. To umožňuje velkým
firmám zajistit větší flexibilitu a tím i lepší
konkurenceschopnost. Množí se důkazy
o negativním vlivu tohoto trendu na pracovní
podmínky.
2. Stáří zaměstnanců
Zaměstnanci MSP mají vyšší věkový průměr
než ve velkých firmách. Tato skutečnost, tj.
změny, ke kterým dochází s rostoucím věkem
u fyzických a mentálních schopností osob by
měly být respektovány při organizaci práce
v těchto organizacích. Menší organizace mají
menší prostředky a zdroje v oblasti BOZP, mají
i nižší znalosti a méně zkušeností jak správně
postupovat.
3. Změny organizace práce
V důsledku globalizace se zrychluje tempo výroby
a zvyšuje se potřeba změn a to jak ve velkých, tak
i v malých a středních podnicích. To vede
k vyššímu využívání času provázenému časovým
stresem. Zvyšují se tlaky na přesčasovou
práci, vytvářejí se no formy směnové práce
apod. Důsledkem je narůstající pocit stresu
a vyčerpanosti zaměstnanců. V malých
a středních podnicích dochází i k pro- dlužování
pracovní doby.
4. Nové požadavky
Nové technologie, pracovní postupy i globalizace
výroby a obchodu vytvářejí nové požadavky
na schopnosti a kvalifikaci zaměstnanců.
Skutečností zůstává, že úroveň znalosti
a schopnosti jak managementu, tak i zaměstnanců
bývá v MSP nižší než ve velkých podnicích.
MSP nemohou věnovat dostatek prostředků na
výchovu a výcvik zaměstnanců. Tato skutečnost
obvykle postihuje BOZP více než ostatní oblasti.
To je spojeno i se změnou pojetí bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Nejedná se již pouze
o prevenci pracovních úrazů.a nemocí z povolání,
ale o prevenci rizik vyplývajících z pracovních
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činností. Ta mohou ohrožovat nejen zdraví
a životy lidí, ale i životní prostředí a majetek
5. Služby v oblasti BOZP
Rozdílnost ve struktuře, velikosti i zaměření
činnosti MSP vytváří i rozdílné problémy
a potřeby těchto podniků v oblasti BOZP.
Jedná se především o rozdílné riziko spojené
s jejich činnosti. Při obchodních činnostech
a ve službách bývají výrazně nižší rizika
než u průmyslových činností. V některých
případech jsou zaměstnanci MSP vystaveni
riziku působenému velkými podniky, pro
které smluvně pracují. V MSP bývají zdroje
a kapacity pro prevenci značně omezené, což
ovlivňuje možnost externího zajištění kvalitních
poradenských služeb v oblasti BOZP.
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Co nového
na
Vyhodnocení návštěnosti
serveru BOZPinfo.cz
za rok 2002

Ať již jde o zajišťování plnění úkolů vlastními
nebo externími pracovníky, vždy to bude pro
MSP představovat finanční zátěž, která může
být v řadě případů limitujícím faktorem rozsahu
činností v BOZP. Příznivý obrat lze zřejmě
očekávat až se změnou v oblasti úrazového
pojištění, kdy se předpokládá, že nositel tohoto
pojištění se bude významně podílet na podpoře
prevence pracovních rizik zejména v malých
a středních podnicích.

Internetové stránky národního informačního
serveru BOZPinfo.cz se staly za dobu své
devítiměsíční existence nejnavštěvovanějšími
z webů, provozovaných v rámci resortu MPSV
ČR v oblasti BOZP. Provoz informačního
serveru BOZPinfo.cz zahájil Výzkumný ústav
bezpečnosti práce 1. března 2002. Statistika
návštěvnosti BOZPinfo.cz je sledována na
serveru Navrcholu.cz (www.nv.cz) od 18.3.2002.
V roce 2002 dosáhl server BOZPinfo.cz
celkem 81 594 přístupů. Nejúspěšnějším
dnem tohoto webu se stal 12. prosinec 2002
s 1375 přístupy na jeho stránky.
Porovnání návštěvnosti webů v rámci
resortu MPSV ČR za rok 2002 bylo provedeno
především srovnáním počtu přístupů na
jejich stránky, protože jednotlivé weby
jsou provozovány rozdílnou dobu a nemají
jednotnou metodiku sledování návštěvnosti.
Průměrný počet přístupů během jednoho měsíce
byl na www.bozpinfo.cz 9066 přístupů, na
www.mpsv.cz/bezpečnost práce 6183 přístupů,
na www.vubp.cz 1880 přístupů, na www.cubp.cz
607 přístupů, na www.iti.cz 783 přístupů a na
www.ivbp.cz 1503 přístupů.
Server BOZPinfo.cz v současné době
provozuje tyto rubriky: BOZP v EU, Články,
Diskusní fórum, Kalendář akcí, Odkazy,
OKO, Právo, Správná praxe, Statistika,
Věda a výzkum. Nejnavštěvovanějšími
rubrikami za rok 2002 se staly Články,
OKO, Právo, Správná praxe a Odkazy.
Návštěvnost webu velmi ovlivnily akce spojené
s propagací BOZPinfo.cz, např. na veletrzích
INTERPROTECT 2002 a FORARCH 2002
a reklamní kampaň spojená s veřejnou diskusí
k Návrhu zásad národní politiky BOZP, která
se uskutečnila na BOZPinfo.cz v prosinci 2002.
Podrobné vyhodnocení návštěvnosti za rok 2002
včetně grafů je uvedeno na serveru BOZPinfo.cz
v části O serveru. Z vyhodnocení návštěvnosti
tohoto webu a ohlasů z řad čtenářů vyplynulo,
že si tento web dokázal za 9 měsíců provozu
vytvořit skupinu svých stálých návštěvníků,
kteří se na jeho stránky pravidelně vracejí.
Lze
také
konstatovat,
že
informační
server BOZPinfo.cz své vytýčené cíle plní
a je přínosem pro odbornou veřejnost
v oblasti BOZP v ČR. Za dobu své existence
prokázal životaschopnost a obstál také
v konkurenci jiných webů. Do budoucna se
proto plánuje nejen jeho inovace, ale i rozšíření
služeb a obsahu včetně větší propojenosti
prostřednictvím webu národního Focal Point ČR,
provozovaného MPSV ČR, na obdobné weby
v EU.

Ing. Miloš Paleček, CSc.
ředitel VÚBP

Ing. Evžen Bílek, Ph.D.
VÚBP

6. Ekonomické hledisko
MSPmívají skrovné zdroje pro provozování hlavní
činnosti a ještě horší situace je v oblasti lidských
a finančních zdrojů pro ostatní činnosti včetně
BOZP.
Možnosti a způsoby řešení:
I když prevence a řízení BOZP je ve svých
principech universální pro všechny typy
podniků, je třeba při praktické aplikaci
přihlédnout k existující specifičnosti podniků.
V zásadě však lze i způsob řešení rozdělit do
dvou částí:
a) zvýšení vnitřních (vlastních) kapacit podniku
b) poskytnutí externí podpory (služeb).
ad a)
– poskytování informací o správné praxi
– zahrnutí řízení BOZP do systémů řízení
jakosti
– prezentace výsledků ekonomických studií ukazujících přínosy zavedení systému řízení
BOZP
– vytvoření motivačních stimulů podporujících
zlepšování úrovně BOZP v rámci úrazového pojištění
– zajištění podpory sdruženími podnikatelů a odbory
– zkoumání a hledání efektivních řešení existujících problémů v oblasti BOZP
ad b)
– možnost využití externích služeb je důležitá
zejména pro malé a střední podniky, kterým se
nevyplatí zaměstnávat vlastní odborníky v oblasti BOZP. U velkých podniků půjde zejména
o využívání specialistů na některou dílčí problematiku prevence rizik a BOZP. V obou případech je však nezbytné vytvořit takové právní
prostředí, které bude zajišťovat alespoň základní
kvalitu poskytovaných služeb.

Vydal: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko bezpečnosti práce,
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, tel.: 224 213 290, fax: 224 238 550, IČO: 00025950.
Vychází 4 x ročně v nákladu 5500 výtisků. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10068.
Termín uzávěrky: 17. 3. 2003
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