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ZPRAVODAJ

Závûreãnou konferencí v Praze dne 22. kvûtna
2002 byl ukonãen jeden z v˘znamn˘ch projektÛ
v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci
v âeské republice. Projekt s oficiálním oznaãe-
ním EU PHARE Twinning Project CZ 9903-02-
03   trval 20 mûsícÛ a bûhem této doby se poda-
fiilo splnit 27 plánovan˘ch úkolÛ a celkovû ho lze
hodnotit jako velmi úspû‰n˘, coÏ dotvrzují po-
chvalná slova v‰ech domácích i zahraniãních
úãastníkÛ konference. Nelze opomenout zejména
vystoupení pánÛ L. Westhofa (Velvyslanectví Ni-
zozemského království), R. Van Enka (Delegace
Evropské komise), P. Huijzendvelda (Nizozemn-
sk˘ IBP). Za ãeskou stranu  pozitivnû zhodnotili
spolupráci a v˘znam Twinningov˘ch projektÛ
námûstci ministra práce a sociálních vûcí JUDr.
P. ·imerka a JUDr. M. Fuchs.  Konkrétní dosa-
Ïené v˘sledky i nabyté zku‰enosti prezentoval
Jan Slijpen (pfied vstupní poradce) a Peter Rim-
mer (HSE U.K.). 

Nároãné práce a konkrétní projektové úkoly
byly koncentrovány do pûti blokÛ, a to do legis-
lativy BOZP, budování institucí a podpory soci-
álního dialogu, ‰kolení inspektorÛ systému
âÚBP, pracovního úrazového poji‰tûní  a v ne-
poslední fiadû do Public Relations – osvûtové
kampanû BOZP ve stavebnictví.  V rámci nich
byla zpracována  fiada produktÛ a díky úzké spo-
lupráci se zahraniãními experty,  zejména z Ni-
zozemí a Velké Británie jsme získali mnoho uÏi-
teãn˘ch zku‰eností, odborn˘ch poznatkÛ, inspi-
rací, aktuálních informací o souãasn˘ch tren-
dech i dûní v zemích EU. Probûhla celá fiada
praktick˘ch ‰kolení, workshopÛ, informaãních
schÛzek i studijních cest  a v˘mûn expertÛ. Navá-
zány byly úzké kontakty mezi partnersk˘mi stra-
nami s tím, Ïe je uÏ dnes jasné, Ïe i po skonãení
Twinningu bude spolupráce rozvíjena a prohlu-
bována na bilaterální úrovni. 

Evropská komise vûnuje bezpeãnosti a ochra-
nû zdraví pfii práci v nej‰ir‰ím pojetí mimofiád-
nou pozornost, neboÈ ji chápe v duchu tradiãní
evropské kultury jako nedílnou souãást sociální
politiky, jednoho ze základních pilífiÛ existence
a dal‰ího rozvoje Evropského spoleãenství. Mi-
nisterstvo práce a sociálních vûcí âR  se k tomu-
to trendu nejenom hlásí, ale i aktivními ãiny hod-
lá na poli legislativy i v praxi prosazovat bezpeã-
nost, zdraví neohroÏující pracovní podmínky,
pracovní prostfiedí a pfiispívat tak ke zvy‰ování
celkové kultury práce v na‰í zemi.

Daniela Kubíãková
MPSV âR

V˘sledky dozorãí ãinnosti 
systému âÚBP za rok 2001

� následná kontrola plnûní opatfiení z pfiedchozích
dozorÛ.

Kontrolní ãinnost v jednotliv˘ch odvûtvích
V roce 2001 státní odborn˘ dozor nad bezpeãností

práce zamûfiil svoji kontrolní ãinnost na ty obory eko-
nomick˘ch ãinností, u kter˘ch je dlouhodobû nepfiízni-
v˘ v˘voj ukazatelÛ pracovní úrazovosti. Bylo kontrolo-
váno 9 212 subjektÛ, u kter˘ch bylo provedeno 11 391
kontrol. Nejvíce jich bylo provedeno ve stavebnictví
1 435 (12,60 %), zemûdûlství 1 167 (10,24 %), potravi-
náfiském prÛmyslu 850 (7,46 %) a v˘robû kovov˘ch
konstrukcí 654 (5,7 %). V‰echny tyto v˘‰e uvedené
obory zahrnují pouze necel˘ch 12 % poji‰tûncÛ, ale na
pracovní úrazovosti se v roce 2001 podílely 24,65 %.
V ostatních oborech ekonomick˘ch ãinností byly kon-
troly provedeny v men‰ím poãtu. Z celkového poãtu
proveden˘ch kontrol bylo 2,60 % provedeno ve ‰kol-
ství, 2,86 % ve zdravotnictví a 2,32 % v kultufie.

Co do velikosti kontrolovan˘ch subjektÛ byla nejvût-
‰í pozornost zamûfiena na malé a stfiední podniky do
200 zamûstnancÛ. U tûchto podnikÛ byly zji‰Èovány
nedostatky pfiedev‰ím v:

� péãi o bezpeãn˘ stav v˘robních a provozních bu-
dov;

� organizaci a fiízení bezpeãnosti práce;
� poskytování a pouÏívání osobních ochrann˘ch

pracovních prostfiedkÛ;
� péãi o provozovací stroje a zafiízení.

Kontrolní ãinnost v oblasti technick˘ch zafiízení byla
zamûfiena zejména na elektrická (kontrolováno 496
subjektÛ ) a zdvihací ( kontrolováno 292 subjektÛ )zafií-
zení. Dále se uskuteãnila provûrka zásobníkÛ sypk˘ch
hmot, pfii jejichÏ provozu je dlouhodobû registrována
zejména smrtelná úrazovost. Bylo kontrolováno 371
zásobníkÛ na nichÏ se vyskytlo 4 808 závad.

I v roce 2001 bylo provûfiování stavu v oblasti pra-
covních podmínek souãástí
kaÏdého provedeného dozo-
ru. V posledním ãtvrtletí byl
zapoãat cílen˘ celorepubliko-
vû zamûfien˘ dozor na dodr-
Ïování pracovní doby v ob-
chodních fietûzcích, jehoÏ v˘-
sledky, vzhledem k jeho trvá-

ní i v prÛbûhu roku 2002, budou analyzovány pozdûji.
Celkovû bylo pfii kontrolách zji‰tûno 127 336 závad.

S ohledem na jejich závaÏnost bylo vyfiazeno 118 stro-
jÛ a zafiízení z provozu, vydáno 30 zákazÛ uÏívání pro-
stor, zakázáno 31 technologií. Dále bylo zji‰tûno 1 226
pfiípadÛ poru‰ení zákazu pfiesãasové práce a 436 pfií-
padÛ nedodrÏení stanoven˘ch pracovních podmínek.
Za zji‰tûné nedostatky bylo udûleno 441 pokut práv-
nick˘m osobám a fyzick˘m osobám a jejichÏ prÛmûrná
v˘‰e byla 23 858 Kã.

Ing. Jaromír Elbel
pfiedseda âeského úfiadu bezpeãnosti práce

Základní úlohou státního odborného dozoru
nad bezpeãností práce je preventivní dohled
nad dodrÏováním práva a jeho vymáhání

v pfiípadech, kdy zamûstnavatel nebo jeho zamûst-
nanci nedodrÏují stanovené povinnosti vypl˘vající
z pfiedpisÛ k zaji‰tûní bezpeãné práce. Dal‰í nemé-
nû dÛleÏitou úlohou je poskytování bezplatného
poradenství a podávání podnûtÛ a návrhÛ kompe-
tentním orgánÛm státní správy k úpravám nebo
zmûnám pfiedpisÛ.

Zamûfiení dozorãí ãinnosti v roce 2001 vycházelo
zejména z hledisek:

� prevence rizik;
� ukazatelÛ pracovní úrazovosti;
� opakování pracovních úrazÛ ze stejn˘ch zdrojÛ

a pfiíãin.
Provûrky byly zamûfieny pfiedev‰ím na kontrolu pl-

nûní povinností zamûstnavatelÛ vyhledávat rizika, zji‰-
Èovat jejich pfiíãiny a zdroje a pfiijímat opatfiení k jejich
eliminaci. K zabezpeãení provûrek podle stanoven˘ch
kritérií stanovil âÚBP v Programu ãinnosti âÚBP na
rok 2001 v oblasti dozoru celorepublikové dozorãí úko-
ly. V návaznosti na tento program zpracovaly své pro-
gramy ãinnosti i IBP, které si dále zafiadily své vlastní
dozorãí úkoly.

Celorepublikové dozorãí úkoly stanovené âÚBP:
� bezpeãnost práce ve stavebnictví;
� bezpeãnost elektrick˘ch zafiízení v zemûdûlsk˘ch

a zahradnick˘ch objektech;
� bezpeãnost strojÛ a zafiízení v potravináfiském

prÛmyslu;
� bezpeãnost elektrick˘ch zafiízení pouÏívan˘ch

v kempech s karavany a na jejich parkovi‰tích;
� bezpeãnost práce v lisovnách plastÛ a pryÏe;
� bezpeãnost zásobníkÛ sypk˘ch hmot;
� spoleãná inspekce podle zákona ã. 353/1999

Sb., o prevenci závaÏn˘ch havárií zpÛsoben˘ch
vybran˘mi nebezpeãn˘mi chemick˘mi látkami
a chemick˘mi pfiípravky;

� bezpeãnost provozu re-
gálov˘ch zakladaãÛ;

� bezpeãnost provozu je-
vi‰tních technologick˘ch
zafiízení;

� dodrÏování stanovené
pracovní doby v ob-
chodních fietûzcích;

� program „Bezpeãn˘ podnik“.

Souãástí dozoru provádûného podle stanoven˘ch
úkolÛ programu ãinnosti byla vÏdy:

� kontrola plnûní ustanovení § 133 odst. 1 aÏ 6 zá-
koníku práce;

� kontrola uplatÀování vyhlá‰ky ã. 204/1994 Sb., ve
znûní vyhlá‰ky ã. 279/1998 Sb., (OOPP);

� kontrola plnûní povinností pfii evidenci a registraci
pracovních úrazÛ podle vyhlá‰ky ã. 110/1975
Sb., ve znûní vyhlá‰ky ã. 274/1990 Sb.;

Poznatky
z inspekcí
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Základní kurz pro odbornû zpÛsobilé osoby v prevenci rizik 
(bezpeãnostní techniky)
akreditovan˘ Ministerstvem ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy âR
a schválen˘ âesk˘m úfiadem bezpeãnosti práce

6. 9. 2002 - 13. 12. 2002

Podle novely zákoníku práce ã. 155/2000 Sb. musí kaÏd˘ zamûstnavatel plnit
úkoly v prevenci rizik prostfiednictvím odbornû zpÛsobilé osoby. To znamená, Ïe kaÏ-
d˘ zamûstnavatel musí ustanovit bezpeãnostního technika. Od 1. 1. 2001 mÛÏe ãin-
nost odbornû zpÛsobilé osoby v prevenci rizik vykonávat pouze osoba, která splÀuje
podmínky odborné zpÛsobilosti stanovené zákonem. 
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KampaÀ „Spoleãnû bezpeãnû“ ve stavebnictví je
pilotním projektem tohoto typu v âeské republi-
ce. Volba stavebnictví je odÛvodnûna vysokou

ãetností a závaÏností úrazovosti a to jak pracovní, tak
úrazovosti vefiejnosti, která nepodmínûnû pfiichází do
kontaktu se staveni‰tûm, zejména v intravilánech ob-
cí, skládek stavebního materiálu na voln˘ch plochách
a podobnû.

Vlastní akce byla zafiazena do projektu EU PHARE
Twinning 99, kter˘ v âeské republice konãí. Bylo vyuÏito
vyzkou‰en˘ch a vyhodnocen˘ch postupÛ ve Spojeném
království Velké Británie a Severním Irsku.

Na pfiípravû projektu se podíleli zástupci HSE, MPSV,
VÚBP, âÚBP a IBP âeské Budûjovice. Vlastní projekt je
realizován v IBP âeské Budûjovice  Jihoãeského kraje.

Hlavní cíle kampanû:
� sníÏení úrazovosti a nehodovosti, zejména závaÏné;
� zv˘‰ení informovanosti o BOZP;
� zv˘‰ení povûdomí a zmûna pfiístupu managementu

firem a zamûstnancÛ k bezpeãnosti práce, pfiede-
v‰ím pfii eliminaci rizik.

Základním pfiedpokladem úspû‰nosti projektu
bylo zainteresování a spolupráce Krajského
úfiadu Jihoãeského kraje, stavebních úfiadÛ,
Hospodáfiské komory, Odborového svazu
„Stavba âeská republika“ a pfiedev‰ím sdûlo-
vacích prostfiedkÛ. Kampaní bylo osloveno ko-
lem 250 stavebních firem, pfiedev‰ím stfiedních
a mal˘ch, 600 obecních úfiadÛ, které provádûjí sta-
vební ãinnost, práce spojené s údrÏbou zelenû a parkÛ,
tûÏbu dfieva v obecních lesích, vlastní dopravu a podobnû.

IBP âeské Budûjovice paralelnû provádí podle vnitfi-
ních úkolÛ IBP na rok 2002 dozor u obecních úfiadÛ, se za-
mûfiením na v˘‰e uvedené ãinnosti, vãetnû zamûstnávání
zamûstnancÛ na náhradní vojenské sluÏbû a v˘konu alter-
nativních trestÛ.

Harmonogram kampanû „Spoleãnû bezpeãnû“
� pfiíprava kampanû  na úvodním seznámení se zámû-

rem a v˘stupem, tisková konference (bfiezen 2002);
� zahájení projektu na v˘stavû FOR ARCH 4.4.2002

v âesk˘ch Budûjovicích, základní tisková konferen-
ce;

� rozeslání „balíãkÛ“ odborn˘ch materiálÛ o BOZP,
vztahujících se ke kampani;

� distribuce pfiihlá‰ek ke kampani stavebním firmám
a obecním úfiadÛm, k vypracování malého vnitfiního
auditu (podnikov˘ dokument o bezpeãnosti a ochra-
nû zdraví pfii práci);

� dva odborné semináfie k problematice BOZP ve sta-
vebnictví pro obce a stavební firmy na IBP âeské
Budûjovice (kvûten 2002);

� odborné semináfie na okresní úrovni, pofiádané hos-
podáfisk˘mi komorami a okresními úfiady;

� konzultace a poradenství pfiedev‰ím pro firmy a ob-
ce, které se pfiihlásily k projektu (prÛbûÏnû);

� zajistit informování a instruování zamûstnancÛ;
� zajistit, aby v‰ichni zamûstnanci byli zpÛsobilí pro pl-

nûní urãen˘ch úkolÛ;
� pfiedcházet vzniku úrazÛ, nemocí z povolání a ne-

hod;
� udrÏovat bezpeãné a zdravotnû nezávadné pracovní

podmínky;
� v pravideln˘ch intervalech BOZP kontrolovat a vy-

hodnocovat.
Poznámka: K 15.5.2002 byly na IBP evidovány pfiihlá‰-

ky „podnikového dokumentu“ BOZP od 15 stavebních fi-
rem a obcí, KampaÀ motivovala dvû stfiední stavební firmy
k pfiípravû auditu na „Bezpeãn˘ podnik“.

Odborné semináfie v rámci projektu, organizované
IBP âeské Budûjovice

1. Základní semináfi pro obce a stavební úfiady
Problematika stavebnictví, vztahující se ke kampani by-

la z praktick˘ch dÛvodÛ objektivnû potfiebné osvûty roz‰í-
fiena o pfiedná‰ková témata:

� struãn˘ komentáfi k nafiízením vlády;
� EU a harmonizace pfiedpisÛ, dohoda PECA;
� postavení koordinátora v na‰í legislativû;
� práce v lese a na pracovi‰tích obdobného charakte-

ru;
� kvalifikaãní poÏadavky na fiidiãe u obecních úfiadÛ;
� základy rizikologie;
� smluvní vztahy se zhotoviteli díla
� postavení zamûstnancÛ provádûjících u obcí náhradní vojen-

skou sluÏbu, nebo v˘kon alternativního trestu.
� rozbory závaÏn˘ch úrazÛ z kategorie nepracovních;
Hodnocení: Akce pro pfiedev‰ím obecní úfiady se setka-

la s neb˘val˘m zájmem a to jak úãastí, tak smysluplnou
diskusí  a dotazy. 

2. Základní semináfi pro stavební firmy
Zvolená témata, pfieváÏnû pro typickou stavební ãin-

nost. Roz‰ífiení bylo zamûfieno na základní informace
BOZP o rizikologii, nov˘ch pfiedpisech, povinností zamûst-
navatelÛ dle zákoníku práce, koordinaci ve stavebnictví,
ochranu vefiejného zájmu, rozbor úrazovosti v Jihoãeském
kraji, zhodnocení zdrojÛ a pfiíãin smrteln˘ch pracovních
úrazÛ.

Hodnocení: Poãet úãastníkÛ semináfie zcela zaplnil ka-
pacitu pfiedná‰kového sálu IBP âeské Budûjovice. Úãast
a konstruktivnost diskuse byly na vysoké úrovni. Kladnû
bylo hodnoceno lektorské zaji‰tûní vedoucími zamûstnanci
IBP, vãetnû aktivní pfiítomnosti pana Jana Slijpena.

V rámci prezentace byla rovnûÏ v bloku semináfiÛ pofiá-
dan˘ch hospodáfisk˘mi komorami a okresními úfiady, pre-
zentována na nûkolika okresech kampaÀ „Spoleãnû bez-
peãnû“ vãetnû BOZP ve stavebnictví.

Publicita akce:
Média, pfiítomná na tiskov˘ch konferencích, vcelku ob-

jektivnû a podrobnû informovala vefiejnost o kampani „Spo-
leãnû bezpeãnû“. Po úvodní ãásti kampanû, byly a jsou
prÛbûÏnû publikována dohodnutá témata o problematice
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Napfiíklad stav a v˘-
voj úrazovosti v regionu Jihoãeského kraje a âR, pfiidûlo-
vání OOPP, dokumentace ke strojÛm a zafiízením aj. a po-
chopitelnû pokraãování programu „Spoleãnû bezpeãnû“.

Pfiístup médií k osvûtové kampani je velice pfiimûfien˘.
Obdobnû charakterizujeme zájem osloven˘ch subjektÛ.

Ing. Pavel Vani‰ 
IBP pro Jihoãesk˘ Kraj
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KampaÀ – Spoleãnû bezpeãnû 
Jihoãesk˘ kraj

� permanentní publicita akce v médiích;
� vyhodnocení kampanû a ohodnocení nejlep‰ích pod-

nikÛ (Brno, fiíjen 2002);
� pokraãování osvûty BOZP po uzavfiení projektu „Spo-

leãnû bezpeãnû“.
Zatímní poznatky z realizace kampanû „Spoleãnû

bezpeãnû“
Pilotní projekt kampanû „Spoleãnû bezpeãnû“:
Mentality zamûstnavatele a zamûstnance v Anglii ne-

jsou shodné s pfiístupem Stfiedoevropana a pfiedev‰ím âe-
cha -k váÏnému vstfiebávání osvûty a pfiebírání povinností
v systémech fiízení bezpeãnosti práce. Základním smyslem
projektu není absolutní aplikace bezpeãnostních a ostat-
ních právních norem ve stavebních firmách a obcích. K to-
muto stavu smûfiuje politika státu, i pofiádáním tûchto kam-
paní. V˘chova k BOZP je dlouhodob˘ proces, kter˘ musí
zaãít v rodinû, pokraãovat ve ‰kolství a precizovat se v za-
mûstnání. Do cyklu osvûty a prevence by mûly vstoupit sa-
mostatnû úrazové poji‰Èovny a dal‰í i zájmové organizace
s programy bonusové motivace zamûstnavatelÛ i zamûst-
nancÛ.

Podle na‰eho názoru systém osvûtové kampanû
anglického modelu, kde je kladen dÛraz na masiv-

ní mediální kampaÀ, je aplikovateln˘ i v podmín-
kách âeské republiky.
Doporuãení:Oslovování zainteresovan˘ch sub-
jektÛ by mohlo b˘t dÛraznûj‰í a drastiãtûj‰í.

Odborné materiály o BOZP, rozesílané staveb-
ním firmám, stavebním úfiadÛm, médiím

„Balíãky“ v zásadû poskytují informace o stavu BOZP
ve stavebnictví, obsahují adresáfi kontaktních orgánÛ státní
správy, dávají základní informaci z oblasti bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii práci – Desatero zamûstnavatele
a dal‰í materiály o problematice BOZP.

V prÛbûhu kampanû byla informatika pro firmy doplnû-
na o v˘ãet nov˘ch i pfiipravovan˘ch nafiízení vlády, zásady
rizikologie a návodem k vypracování smluvního vztahu se
zhotovitelem (konkretizování poÏadavkÛ BOZP a koordina-
ce).

Pfiihlá‰ka k provedení vnitfiního malého auditu
BOZP v rámci kampanû:

„Dokument“ o zaji‰tûní bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii
práci má za cíl zlep‰it aktivní pfiístup pfiedev‰ím zavedením
systému fiízení BOZP. V˘stupem musí b˘t realizace opatfie-
ní v praxi, zohlednûní skuteãn˘ch podmínek pracovi‰tû,
dostupné odstranûní rizik, stanovení adresné zodpovûd-
nosti a pfiedev‰ím vyÏadování (kontrola) opatfiení. V princi-
pu je tento dokument prvním krokem k auditu „Bezpeãn˘
podnik“ nebo standardÛm ISO a BS.

Úãelem dokumentu je vyjádfiit závazek vedení orga-
nizace k bodÛm:

� zajistit pfiimûfienou kontrolu nad riziky, vznikajícími pfii
pracovních ãinnostech;

� konzultovat se zamûstnanci ve‰kerou problematiku
BOZP;

� zajistit bezpeãnost strojÛ, zafiízení a technologií;

Národní informaãní, vzdûlávací a osvûtové stfiedisko  bezpeãnosti práce pfii V˘-
zkumném ústavu bezpeãnosti práce známé pod zkratkou NIVOS-BP, má dlouholetou
tradici v pofiádání kurzÛ. Pfiedná‰ky zaji‰Èují odbornû fundovaní lektofii z âÚBP,
VÚBP, IBP, SZÚ a dal‰í specialisté v oblasti BOZP a PO. Úãastníci kurzu mohou vyu-
Ïít sluÏeb oborové knihovny VÚBP vãetnû „internetové studovny“, jejímÏ prostfiednic-
tvím je náv‰tûvníkÛm knihovny umoÏnûn pfiístup na webové stránky, které souvisejí
s problematikou BOZP. Souãástí v˘uky je také náv‰tûva poradenského, konzultaãní-
ho a informaãního stfiediska VÚBP v Praze 1, Ve Smeãkách 29, seznámení s jeho
funkcí a s moÏnostmi vyuÏívání nabízen˘ch sluÏeb.

Úãastníci kurzu jsou pfiipravováni tak, aby v praxi
byli schopni uskuteãÀovat prevenci rizik téÏ v inten-
cích âSN ISO 9000-1 a 9002.

Informace o kurzu získá zájemce na:
http://www.vubp/kurzy/zakladnikurz, krizkovaj@vubp-praha.cz, tel. 02/243 13 290 l. 291

Oãekávané
události



Podmínky programu "Bezpeãn˘ podnik" zaãátkem to-
hoto roku splnily ãtyfii organizace, z nichÏ dvû  -  Met-
rostav, a. s. Praha a CHEMOPETROL, a. s. Litvínov,

získaly toto osvûdãení jiÏ podruhé, u organizací Lovoche-
mie, a. s., Lovosice a Belagra, a. s., Bfieclav, se jedná
o první osvûdãení. Slavnostní pfiedání osvûdãení se usku-
teãnilo v dubnu t. r. v rámci vyhlá‰ení kampanû "Spoleãnû
bezpeãnû", na stavebním veletrhu STAVBA - FOR ARCH
v âesk˘ch Budûjovicích. Tato kampaÀ, která by mûla pfii-
spût k zv˘‰ení úrovnû bezpeãnosti a ochrany zdraví ve
stavebnictví, se zamûfiením na malé a stfiední podnikatel-
ské subjekty, by mûla trvat do fiíjna tohoto roku, kdy vyvr-
cholí akce konané v rámci Evropského t˘dne bezpeãnosti
práce a bude vyhodnocena u pfiíleÏitosti konání v˘stavy In-
terprotec.  Program "Bezpeãn˘ podnik" je urãen pro velké
a stfiední podniky (s minimálním poãtem 100 zamûstnan-
cÛ). Vzhledem k jeho zamûfiení a rozsahu nemá ani smysl
aplikovat ho v men‰ích podnicích. V souvislosti s potfiebou
roz‰ífiit vyuÏití programu "Bezpeãn˘ podnik" do oblastí,
které se vyznaãují vy‰‰í pracovní úrazovostí jako je
právû stavebnictví, mÛÏe kampaÀ "Spoleãnû
bezpeãnû" fie‰it problematiku BOZP právû
u men‰ích stavebních firem, pro které není ten-
to program urãen a nenásilnou formou tak pfii-
spût k zlep‰ení souãasného nevyhovujícího sta-
vu. Cíl je v tomto pfiípadû obdobn˘ jako u progra-
mu "Bezpeãn˘ podnik", tj. dosáhnout vy‰‰í úrovnû
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci s tím rozdílem,
Ïe se nepfiedpokládá pfiímo zavedení systému fiízení
BOZP, ale dÛraz je kladen pfiedev‰ím na ovlivnûní pfiístupu
zamûstnavatelÛ k zaji‰tûní BOZP na pracovi‰tích a na
zdÛraznûní odpovûdnosti, kterou za své zdraví a bezpeã-
nost má kaÏd˘ zamûstnanec.

Za pozitivní zmûnu v chování managementu nûkter˘ch
stavebních firem lze oznaãit skuteãnost, Ïe na rozdíl od
pfiedchozích let, kdy aÏ na malé v˘jimky nebyl ze strany
stavebních firem o program "Bezpeãn˘ podnik" zájem, do-
chází v souãasnosti jiÏ k vy‰‰í aktivitû tûchto firem ve
smyslu úãasti na programu a plnûní stanoven˘ch podmí-
nek (zatím to byly pouze dvû velké stavební firmy, které
získaly certifikát "Bezpeãn˘ podnik"). Vût‰í úãast velk˘ch
a stfiedních stavebních firem na tomto programu je vítána,
zejména s ohledem na negativní v˘sledky vykazované za-
tím na úseku pracovní úrazovosti, které do znaãné míry
ovlivÀuje i rizikovost nûkter˘ch ãinností v rámci stavebních
prací, kdy pfii nedostateãném zaji‰tûní bezpeãn˘ch pracov-
ních podmínek, se riziko vzniku pracovního úrazu zákonitû
zvy‰uje. K tomu je ale tfieba dodat, Ïe na nepfiíznivém sta-
vu vykazovaném na úseku  pracovní úrazovosti ve staveb-
nictví, se  v˘raznû podílí ãasto uplatÀovan˘ zpÛsob podni-
kání mal˘ch firem, kdy pracovníci ve firmû nejsou zamûst-
nanci, ale vykonávají urãité práce na základû svého Ïivno-
stenského oprávnûní. Vytváfiení podmínek pro bezpeãnou
a zdraví neohroÏující práci je v takov˘chto firmách zpravi-
dla tím posledním, ãím se majitel zab˘vá. Navíc zfiejmû
pfiedpokládá, Ïe se o svou bezpeãnost vãetnû vybavení
potfiebn˘mi OOPP postará kaÏd˘ sám. Pokud bude mít
kampaÀ "Spoleãnû bezpeãnû " pozitivní vliv  na  zmûnu
v my‰lení a chování pracovníkÛ i tûchto firem, bude ji moÏ-
no hodnotit jako velmi úspû‰nou.  

Na druhé stranû je tfieba fiíci, Ïe v˘raznûj‰í zmûnu
v chování tûchto mal˘ch stavebních firem lze oãekávat spí-
‰e na základû pfiístupu velk˘ch firem, které jim umoÏÀují
podílet se na sv˘ch zakázkách. VyÏadováním plnûní poÏa-
davkÛ k zaji‰tûní bezpeãnosti práce od subdodavatelÛ, tak
velká stavební firma vlastnící certifikát "Bezpeãn˘ podnik",
napomáhá k pozitivním zmûnám v pfiístupu k problematice
BOZP i u tûchto men‰ích firem. To je i smyslem programu
"Bezpeãn˘ podnik", aby organizace, které získají tento cer-
tifikát, sv˘m chováním pozitivnû ovlivÀovaly chování a pfií-
stup k BOZP i dal‰ích organizací.

V souvislosti s pfiedáním osvûdãení "Bezpeãn˘ podnik",
vyjádfiil ministr práce a sociálních vûcí PhDr. Vladimír ·pid-
la pfiesvûdãení, Ïe stejnû jako v podnicích zemí EU, kde je
BOZP souãástí podnikové kultury, se ãasem takov˘to pfií-
stup stane samozfiejmostí i v na‰ich podnicích. Vytváfiení
bezpeãného pracovního prostfiedí by mûlo patfiit k základní
podnikové kultufie a firemní tradici tak, jak je to obvyklé
v zemích EU, kde si je vedení prosperujících firem vûdo-
mo, Ïe investice do této oblasti vedou následnû ke sniÏo-

vání ztrát, zvy‰ování efektivity a k rÛstu produktivity práce.
¤e‰ení problematiky BOZP na odpovídající úrovni a fiízení
bezpeãnosti práce  jako souãásti celkového fiízení ãesk˘ch
podnikÛ, se stane v budoucnu nutností zejména v tûch pfií-
padech, kdy budou mít zájem podílet se na vût‰ích  projek-
tech nebo zakázkách, aÈ jiÏ v rámci âR nebo EU. Za do-
br˘ management je moÏné povaÏovat pouze ten, kter˘ je
komplexní, tj. zahrnující i oblast BOZP. Zku‰enosti a po-
znatky z uplatÀování programu "Bezpeãn˘ podnik" dokla-
dují, Ïe odpovídající v˘sledky v oblasti BOZP se dosahují
tam, kde se fiízení bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci
stalo souãástí celkového fiízení podniku. Zlep‰ení souãas-
ného stavu v podnicích tak lze dosáhnout za pfiedpokladu,
Ïe poÏadavky stanovené na úseku BOZP budou v‰emi za-
mûstnanci podniku dodrÏovány a respektovány v kaÏdo-
denní praxi. Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci je sou-
ãástí moderního evropského  modelu  fiízení podnikÛ. Z to-
ho je zfiejmé, Ïe i ãeské podniky, které budou mít zájem

uspût na trhu EU, se budou muset tomuto trendu pfii-
zpÛsobit.

V období od vyhlá‰ení programu v prosinci
r. 1996 do souãasnosti, získalo osvûdãení "Bez-
peãn˘ podnik" celkem 27 organizací. Z tohoto
poãtu 5 organizací získalo jiÏ druhé osvûdãení,
a to na základû opûtovného splnûní stanoven˘ch

podmínek (tj. po tfiíletém období, kdy skonãila
platnost prvnû vydaného osvûdãení). 

Je nesporné, Ïe k vût‰ímu roz‰ífiení programu "Bezpeã-
n˘ podnik" a tím i k zvy‰ování úrovnû péãe o BOZP ve stá-
le vût‰ím poãtu organizací, které sv˘mi ãinnostmi pfiedsta-
vují zv˘‰enou míru rizika ohroÏení Ïivota a zdraví osob i Ïi-
votního prostfiedí, by napomohla pfiedev‰ím vût‰í podpora
ze strany státu. V zájmu zkvalitnûní  právního prostfiedí
v âR se jedná pfiedev‰ím o zfiízení úrazové poji‰Èovny
a vydání zákona o BOZ, kter˘ by umoÏnil fie‰it oblast bez-
peãnosti práce i u podnikatelsk˘ch subjektÛ, které své ãin-
nosti zaji‰Èují nikoli zamûstnanci, n˘brÏ pracovníky s Ïivno-
stensk˘m oprávnûním.

Pfiedstavitelé organizací, které získaly certifikát "Bez-
peãn˘ podnik", oprávnûnû oãekávají urãit˘ pfiínos, kter˘ by
mûlo získání certifikátu pfiedstavovat, a to jak na úrovni je-
jich obchodních aktivit, tak i ve formû zv˘hodnûní napfi. na
pojistném, sníÏením úrokové sazby u úvûrÛ poskytova-
n˘ch bankami apod. (tj. umoÏnit odpovídající zhodnocení
získaného certifikátu a snahy organizace o zvy‰ování
úrovnû péãe o BOZP a Ïivotní prostfiedí). DÛvodem je mi-
mo jiné i to, Ïe organizace  takov˘mto sv˘m pfiístupem sni-
Ïuje pracovní úrazovost a tím i v˘daje státu s ní spojené.
I z toho dÛvodu by bylo Ïádoucí organizace, které získaly
osvûdãení a prokázaly vy‰‰í úroveÀ péãe o BOZP neÏli
ostatní, zv˘hodnit obdobn˘m zpÛsobem, jak˘ je uplatÀo-
ván  v zemích EU. V souãasnosti  je to pouze âeská pod-
nikatelská poji‰Èovna, a. s., která zv˘hodÀuje organizace,
které získaly certifikát "Bezpeãn˘ podnik", slevou na pojist-
ném. 

S ohledem na snahu âÚBP jako garanta programu
"Bezpeãn˘ podnik", umoÏnit vût‰í vyuÏití osvûdãení ze
strany organizací, které je získají, se ukazuje jako potfieb-
né,  aktualizovat souãasné znûní a s ohledem i na poÏa-
davky praxe, uvést stávající program "Bezpeãn˘ podnik"
více do souladu s poÏadavky uplatÀovan˘mi v rámci systé-
mu fiízení jakosti a environmentálního fiízení pfiedev‰ím
v tûch ãástech, kde lze nalézt shodu, coÏ by pfiispûlo ke
zjednodu‰ení fiady úkonÛ zejména v pfiípadû organizací,
které jiÏ certifikáty tûchto systémÛ fiízení vlastní. V rámci
aktualizace podmínek programu se zvaÏuje i moÏnost pro-
vádût audit v organizaci nezávislou tfietí stranou (externí
audit), která by byla k této ãinnosti napfi. autorizována
MPSV, coÏ by mohlo napomoci k zv˘‰ení prestiÏe certifi-
kátu "Bezpeãn˘ podnik" z pohledu obchodních partnerÛ
organizace, která osvûdãení získá.  Vzhledem k tomu, Ïe
v souãasnosti není pro podnikatelské subjekty na úrovni
mal˘ch a stfiedních podnikÛ (o velikosti do 100 zamûstnan-
cÛ) k dispozici odpovídající návod k fiízení BOZP, mohla by
tuto mezeru zaplnit pfiíruãka s návodem jak postupovat (je-
jíÏ zpracování navrhl V˘zkumn˘ ústav bezpeãnosti práce),
která by mûla vycházet z pfiíruãky ILO - OSH 2001.

Pavel ·alamon
âesk˘ úfiad bezpeãnosti práce
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B E Z P E â N O S T A O C H R A N A Z D R A V Í P ¤ I P R Á C I

Program "Bezpeãn˘ podnik" v roce  2002 Co nového
na

Jak jsme vás jiÏ informovali v pfiedchozím ãísle
Zpravodaje BOZP, zahájil VÚBP poãátkem bfiez-
na 2002 na internetu provoz informaãního serveru
BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz), kter˘ je
specializovan˘ na problematiku bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii práci v âeské republice.

Aktuální statistika náv‰tûvnosti serveru
BOZPinfo.cz je k dispozici na statistickém serveru
Navrcholu.cz (http://www.nv.cz), viz oblast Vládní
a státní organizace. Pro zajímavost uvádíme nû-
kolik statistick˘ch údajÛ (k 22. 5. 02) dokladují-
cích zájem vefiejnosti o www stránky serveru
BOZPinfo: 

Celkov˘ poãet unikátních hostÛ za dva mûsíce
provozu: 1625. 

Celkov˘ poãet zobrazen˘ch stránek za dva
mûsíce provozu: 11000. 

Poãet pfiístupÛ za mûsíc duben 2002: 6176.
V souãasné dobû má server v provozu 7 rub-

rik: âlánky - odborné informace z oblasti BOZP,
Statistika - statistické pfiehledy o pracovních
a smrteln˘ch pracovních úrazech v âR, Odkazy
na jiné adresy z oblasti BOZP, OKO - elektronick˘
off-line zdroj informací o pfiírÛstcích odborné lite-
ratury v knihovnû VÚBP, Právo - pfiehled o platné
legislativû z BOZP a Kalendáfi akcí.

Novû byla na server BOZPinfo pfiidána rubrika
BOZP v EU, která informuje o legislativních aktivi-
tách t˘kajících se BOZP v Official Journal of
European Communities (Úfiedním vûstníku EU)
a poskytuje vlastní kolekci odkazÛ na relevantní
webové stránky EU. 

Dále pfiipravujeme na serveru BOZPinfo ke
spu‰tûní následující rubriky: Diskusní fórum pro
tematicky zamûfienou diskusi k aktuální proble-
matice v oblasti BOZP vãetnû komentáfiÛ k publi-
kovan˘m ãlánkÛm, Správná praxe (bude napfi.
obsahovat podrubriky Bezpeãn˘ podnik, Desatero
z oblasti BOZP, Otázky a odpovûdi z oblasti
BOZP a ke staÏení zde budou rÛzné pro praxi po-
tfiebné formuláfie) a ZávaÏné havárie. Rubrika Zá-
vaÏné havárie je pfiipravována v rámci spolupráce
mezi VÚBP - oddûlení pro prevenci závaÏn˘ch
havárií a V·B - oddûlení bezpeãnosti technologií.
Tato rubrika bude zamûfiena na problematiku
související se zavádûním zákona ã. 353/2000 Sb.

Rádi bychom vás pozvali k náv‰tûvû informaã-
ního serveru BOZPinfo. Va‰e pfiipomínky a námû-
ty k provozu serveru uvítáme na adrese: 
bozpinfo@vubp-praha.cz

EvÏen Bílek
bilek@vubp-praha.cz

13. mezinárodní stavební veletrhy
10. – 14. záfií 2002
10.00 – 18.00 hod.

PraÏsk˘ veletrÏní areál LetÀany

Doprovodn˘ program k veletrhu:
„Bezpeãnost a ochrana zdraví 

pfii práci pro 21. století“
11. záfií 2002 9.30 – 16.00 hod.

Konferenãní sál ã. 1

BliÏ‰í informace: http://bozpinfo.cz/kalendar/,
hlavickova@vubp-praha.cz, tel. 02/242 10 494. 
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Byly identifikovány cílové skupiny a analyzovány ná-
stroje a zpÛsoby poskytování informací v oblasti BOZP
z hlediska úãinnosti, percepce, akceptovatelnosti i ekono-
mické a technické nároãnosti. V souãasné dobû probíhá
pilotní projekt „Spoleãnû bezpeãnû“ s cílem vybrat a ovûfiit
nejvhodnûj‰í zpÛsoby a prostfiedky ovlivÀování pfiístupÛ
a postojÛ managementÛ mal˘ch a stfiedních podnikÛ
k BOZP.

PROJEKT 4: ¤ízení BOZP“
¤e‰ení projektu je rozdûleno do dvou dílãích projektÛ.
V dílãím projektu „¤ízení inspekce práce“ byl navrÏen

a realizován základ informaãního serveru BOZPinfo
a zpracována anal˘za pracovní úrazovosti vãetnû nákladÛ
a ztrát vypl˘vajících z pracovních úrazÛ a nemocí z povolá-
ní v r.2000.

V dílãím projektu „¤ízení BOZP v mal˘ch a stfiedních
podnicích“ byl zpracován metodick˘ materiál zamûfien˘ na
identifikaci rizik únikÛ nebezpeãn˘ch chemick˘ch látek
a na základní techniky vy‰etfiování nehod. Materiál je dopl-
nûn i pfiehledem terminologie, pouÏívané v oblasti preven-
ce závaÏn˘ch havárií.

Dále byl zpracován metodick˘ postup pro komplexní
hodnocení úrovnû systému fiízení BOZP v podnicích, byly
zpracovány podklady pro novelu metodiky k programu
„Bezpeãn˘ podnik“ a soubor metodick˘ch pokynÛ pro bez-
peãn˘ zpÛsob montáÏe rámov˘ch a modulov˘ch le‰ení
a ochrany volného okraje.

V rámci fie‰ení projektu byla pfiipravena a uvedena
do zku‰ebního provozu internetová stránka BOZPinfo.

PROJEKT 5: Implementace poÏadavkÛ smûrnic EU
do podnikové praxe“

Kromû podkladÛ pro nafiízení vlády navazující na záko-
ník práce byly zpracovány anal˘zy moÏností a dopadÛ
implementace smûrnic EU 89/655EHS a 92/63EHS do
národního hospodáfiství.

Vedle úkolÛ fie‰en˘ch v rámci v˘zkumného zámûru
byly fie‰eny i projekty vyhlá‰ené jako granty MPSV.

HS51/99 „Strategie zvy‰ování úrovnû bezpeãnosti prá-
ce v âR“

¤e‰ení grantu je zamûfieno na v˘voj metodick˘ch
pomÛcek a podpÛrn˘ch programÛ pro malé a stfiední
podniky, vypracování metodiky a zpÛsobÛ testování bez-
peãnostních zafiízení, vypracování metodiky stanovení
úãinnosti a modelování recirkulaãních filtrÛ vzduchu,
posouzení vlivu vybran˘ch faktorÛ pracovního prostfiedí
na bezpeãn˘ v˘kon pracovních ãinností a na hodnocení
úrovnû BOZP a prognózu dal‰ího v˘voje. ¤e‰ení bude
ukonãeno  v r. 2003.

B E Z P E â N O S T A O C H R A N A Z D R A V Í P ¤ I P R Á C I

Cílem politiky v˘zkumu v oblasti BOZP je syste-
matick˘ rozvoj nezbytn˘ch teoretick˘ch pfiístu-
pÛ a analytick˘ch prací zamûfien˘ch na hledání

a ovûfiování úãinn˘ch zpÛsobÛ a prostfiedkÛ prevence
negativního pÛsobení pracovních rizik. Pfii tom musí
b˘t dodrÏován multidisciplinární pfiístup k fie‰ení a po-
suzování zkoumané problematiky a respektován vztah
k integraci âeské republiky do Evropské unie a z toho
plynoucím sociálnû ekonomick˘m dÛsledkÛm.

Ekonomické a sociální zmûny v âeské republice prová-
zené zavádûním nov˘ch technologií a poÏadavkÛ smûrnic
a technick˘ch standardÛ EU do podnikové praxe mají vliv
na rizika, která  vypl˘vají z ãinností pracovních systémÛ
a vytváfiejí ohroÏení zdraví lidí, pracovního (Ïivotního) pro-
stfiedí i majetku. Tuto skuteãnost je tfieba reflektovat i v za-
mûfiení koncepce v˘zkumu.

V rámci plnûní tohoto programu probíhá fie‰ení pûti pro-
jektÛ v˘zkumného zámûru a tfií grantÛ vyhlá‰en˘ch MPSV.

Projekty v˘zkumného zámûru pokr˘vají základní rámec
problematiky BOZP. Jedná se o následující oblasti:

PROJEKT 1: Optimalizace pracovního prostfiedí a pra-
covních podmínek z hlediska bezpeãnosti a produktivity
práce a pracovní pohody“

V rámci fie‰ení byl zhotoven prototyp pfiístroje k hodno-
cení integrovaného pÛsobení fyzického pracovního pro-
stfiedí. V souãasné dobû je ovûfiována metodika mûfiení. 

Byla rovnûÏ navrÏena screeningová metoda hodnocení
pracovních podmínek (zrakové a psychosociální zátûÏe
v pracovních systémech).

PROJEKT 2: „Vliv trvalého zvy‰ování kultury práce na
bezpeãnost a produktivitu práce“

V rámci fie‰ení byla vytvofiena roz‰ífiená verze inventá-
fie PNP-99 pro zaji‰Èování základního profilu pracovi‰tû
z pohledu zamûstnancÛ zejména z hlediska determinant
kultury práce, dále v oblasti problematiky bezpeãnosti prá-
ce star‰ích vûkov˘ch skupin byly vypracovány statistické
pfiehledy a anal˘zy o stavu zamûstnávání star‰ích zamûst-
nancÛ, navrÏeny dotazníky pro prÛzkum v organizacích
a vytvofiena pfiíruãka pro zamûstnavatele s doporuãeními
pro vytvofiení vhodn˘ch podmínek pro práci star‰ích osob.

PROJEKT 3: Systém osvûty a propagace BOZP“
¤e‰ení projektu je zamûfieno na zpracování návrhÛ ná-

strojÛ a zpÛsobÛ podporujících zájem managementÛ ma-
l˘ch, stfiedních i velk˘ch podnikÛ o problematiku BOZP
a to pfiedev‰ím s ohledem na sociálnû ekonomické aspek-
ty a na  vstup do EU.

Strategie VaV v oblasti BOZP 
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ku: MK âR E 10068. Typografie: Jifií Bubeníãek. 

ZPRAVODAJ

HS67/01 „Program prevence onemocnûní silikózou
v prÛmyslu“

¤e‰ení úkolu probíhá v letech 2000 – 2003. Jeho cílem
je navrhnout metodické pokyny pro optimalizaci pouÏívání
filtraãních d˘chacích pfiístrojÛ. Je reáln˘ pfiedpoklad, Ïe je-
jich aplikací dojde ke sníÏení v˘skytu onemocnûní d˘cha-
cích cest a plic zpÛsoben˘ch ‰kodlivinami v pracovním
ovzdu‰í.

HS63/01 „Vztah bezpeãnosti a produktivity práce“
V r.2001 bylo zahájeno fie‰ení ãtyfiletého v˘zkumného

úkolu, jehoÏ cílem je nalézt vazby mezi bezpeãností a pro-
duktivitou práce a vhodné nástroje na jejich pozitivní ovliv-
Àování. V prvém roce fie‰ení byly práce zamûfieny na pfií-
pravu a zpracování podkladÛ a re‰er‰í a na pfiípravu dotaz-
níkov˘ch ‰etfiení. V souãasné dobû jiÏ bylo zahájeno dotaz-
níkové ‰etfiení ve vybran˘ch podnicích.

Kromû uveden˘ch tfií grantÛ vyhlá‰en˘ch MPSV, ukonãil
VÚBP v minulém roce fie‰ení projektu  vyhlá‰eného MÎP,
zamûfieného do oblasti prevence závaÏn˘ch havárií.

Projekt VaV (340/3/00) „Anal˘za nového pfiístupu v im-
plementaci environmentálních systémÛ fiízení prÛmyslov˘ch
podnikÛ“

¤e‰ení projektu navazovalo na práce provedené
v r.2000.

V roce 2001 byly zpracovány následující materiály:
� Metodick˘ pokyn pro „ZpÛsob, jak˘m provozovatel vy-

bere informace pro stanovení zóny havarijního pláno-
vání a pro vypracování vnûj‰ího havarijního plánu“.

� ZpÛsob poskytování informace o rizicích a pfiijat˘ch
bezpeãnostních opatfieních poskytovan˘ch okresním
úfiadem obyvatelÛm v zónû havarijního plánování pod-
le § 14 zákona ã.353/1999 Sb.

� Metodick˘ pokyn pro „Hodnocení moÏnosti vzniku ku-
mulativních a synergick˘ch jevÛ okresním úfiadem
podle § 20 písmeno f) zákona ã. 353/1999 Sb“.

� Kontrolní seznam otázek a postupÛ pro v˘kon kontroly
u provozovatelÛ nad dodrÏováním zákona ã. 353/1999
Sb.

V˘stupy v˘zkumn˘ch projektÛ jsou smûrovány do násle-
dujících oblastí:

� podklady pro právní pfiedpisy a technické normy vãet-
nû harmonizace smûrnic a norem EU;

� pokyny pro dobrou praxi /code of practice/;
� informaãní systém BOZP;
� metody a nástroje omezování závaÏn˘ch rizik ohroÏe-

ní zdraví lidí a Ïivotního prostfiedí ãinností pracovních
systémÛ, metody posuzování shody se stanoven˘mi
bezpeãnostními poÏadavky;

� softwarová podpora pro ãinnost státní správy i podni-
kové sféry.

Ing. Milo‰ Paleãek, CSc.
fieditel VÚBP

Od obnovení provozu se naplÀuje pÛvodní pfiedpoklad tvÛrcÛ projektu nového provozu stfie-
diska (pfiedev‰ím jako kontaktního místa pro vefiejnost), Ïe jeho zku‰ební provoz není
otázkou t˘dnÛ ãi mûsícÛ, ale minimálnû celého leto‰ního roku.

V ãinnosti stfiediska totiÏ pfietrvává základní problém: nûktefií náv‰tûvníci, pfiedev‰ím z fiad laické
vefiejnosti, pfiedpokládají a vyÏadují na adrese Praha 1, Ve Smeãkách 29 pouze prodejnu osob-
ních ochrann˘ch pracovních prostfiedkÛ (OOPP), bezpeãnostního znaãení a podobného zboÏí.
Takov˘ náv‰tûvník pfiichází, aby si koupil rukavice pro práci na zahradû, respirátor pro jarní úklid
ãi samolepku k oznaãení plynomûru. Má-li zájem o odbornou literaturu, pak témûfi v˘hradnû
o bezplatnû poskytované materiály (nejãastûji publikace âÚBP z programu PHARE), o odborné
informace nestojí vÛbec. Není ochoten pochopit, Ïe posláním stfiediska je pfiedev‰ím poradenská,
konzultaãní a informaãní ãinnost, pfiípadnû ãinnost v˘chovná, vzdûlávací, osvûtová a propagaãní.
Prodej OOPP a bezpeãnostních tabulek v‰ak bude ukonãen v okamÏiku doprodání zásob a ne-
bude obnoven. Na prodej tabulek jsou poskytovány v˘razné slevy (vzhledem ke zuÏujícímu se
sortimentu a k nabytí úãinnosti nafiízení vlády ã. 11/2002 Sb. od 1. ledna 2003), pfiipravují se i sle-
vy na prodej OOPP (vzhledem k jejich znaãnû omezenému v˘bûru – pouze ochranné br˘le, ruka-
vice a masti, chrániãe sluchu).
V souãasné dobû je prodej OOPP zaji‰Èován v bûÏné obchodní síti uspokojiv˘m zpÛsobem, v ‰i-
rokém rozsahu a v cenách odstupÀovan˘ch podle nároãnosti zákazníkÛ. Obdobn˘ v˘voj postup-

nû probíhá i v prodeji bezpeãnostního znaãení. Problematická je zatím dostupnost indikátorÛ
a detektorÛ (alkohol v dechu, ‰kodlivé látky v ovzdu‰í), kde zatím pfievládá prodej na dobírku, ale
ani v tomto pfiípadû nebude stfiedisko nadále prodejním místem.
Naopak vzrÛstá nutnost poskytování odborn˘ch informací z oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví
pfii práci (BOZP), se zvy‰ujícím se dÛrazem na fiízení BOZP a ve vazbû na oblasti související (ze-
jména ochrana Ïivotního prostfiedí). Znaãn˘ poãet náv‰tûvníkÛ z fiad odborné vefiejnosti vyÏaduje
tyto informace na vysoké úrovni, v celém rozsahu a ve znaãné hloubce zábûru.
Proto dochází postupnû k roz‰ifiování nabídky odborné literatury, videopofiadÛ na VHS/CD a pro-
gramÛ pro PC. Prvním subjektem, jehoÏ kompletní sortiment bude ve stfiedisku k dispozici, je
RoÏnovsk˘ vzdûlávací servis (prodej zaji‰Èuje od 1. ãervna 2002 pfiímo RoVS). Nebude ale nabí-
zena ve‰kerá odborná literatura z oblasti BOZP – subjekty, které mají vlastní informaãní a prodej-
ní centra, budou ve stfiedisku prezentovány pouze formou informaãních materiálÛ k poskytova-
n˘m sluÏbám.
Nadále jiÏ nebude – po negativních zku‰enostem s nûkter˘mi zákazníky – provádûno zasílání od-
borné literatury na dobírku podle telefonick˘ch objednávek; jsou vyfiizovány pouze objednávky
podané formou dopisu, faxu ãi e-mailu.
Po vyhodnocení v˘sledkÛ ovûfiování provozních hodin pro vefiejnost byla upravena bûÏná provoz-
ní doba od 9:30 do 12:00 a od 12:30 do 16:30 (v pátek do 14:30).
DÛleÏitou zmûnou v provozu stfiediska je i zavedení nové informaãní linky na telefonním
ãísle 0900119012. Tato „Ïlutá linka“ je zatím ve zku‰ebním provozu. V této souvislosti do‰lo i ke
zru‰ení posledního telefonního ãísla do stfiediska, zaãínajícího ãíslicí „9“. Za BOZPcentrum:

Ing. Marie ·evãíková

Co nového nabízí


