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Mediální kontakt povaÏuji za nedílnou souãást pÛ-
sobení kaÏdého zodpovûdného vedoucího pracovníka
v oblasti BOZP. V profilu ãinností odboru bezpeãnos-
ti práce a pracovního prostfiedí MPSV povaÏuji styk
s médii za pfiímou pracovní povinnost, neboÈ ãinnost
na‰eho útvaru navazuje na povinnosti vypl˘vající státu
z ústavy, ochrany práv vypl˘vající ze Základní listiny
práv a svobod. BOZP je souãasnû tématem dal‰í práce
vlády a resortu podle Programového prohlá‰ení vlády.
Je vhodné pfiipomenout, Ïe závazky dodrÏení úrovnû
BOZP jsou prioritou s definovan˘mi mezinárodními
povinnostmi âeské republiky jako kandidátské zemû
pfiistupující k státÛm sdruÏen˘m v Evropské unii. 

V dobû mého pfiibliÏnû pÛlroãního pÛsobení ve
funkci fieditele odboru si nejvíce váÏím úsilí, které vû-
nuje Ministerstvo práce a sociálních vûcí pfiípravû
vládního dokumentu, kter˘m by se na základû tripar-
titní dohody v pfií‰tích letech schválila "Národní politi-
ka bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci" jako oblast
trvalého a prioritního integrovaného celospoleãenské-
ho zájmu. PovaÏuji povinnost âeské republiky naplnit
pfiíslu‰né ustanovení ratifikované Úmluvy Mezinárod-
ní organizace práce o bezpeãnosti a zdraví pracovníkÛ
a o pracovním prostfiedí ze dne 16. 2. 1989 ã.155. do
právního fiádu âR za mezinárodnû v˘znamn˘ pokrok,
k jehoÏ úspûchu nám budou prÛbûÏnû napomáhat
úãelové projekty "twinningy". Díky této jiÏ zahájené
spolupráci mÛÏeme nejenom podrobnû poznávat zpÛ-
soby fie‰ení dílãích oblastí praxe BOZP v zemích EU,
ale také na‰e v˘sledky a postup práce  budou dÛslednû
kontrolovat a komentovat mezinárodní experti EU. 

S hlubok˘m politováním sleduji roãní bilanci v˘-
skytu pracovních úrazÛ, statistiku  tûÏk˘ch pracovních
úrazÛ, vãetnû smrteln˘ch pracovních úrazÛ. Celkem
bylo v roce 2001 hlá‰eno 93 280 pracovních úrazÛ,
z nichÏ 231 bylo smrteln˘ch. Pfii srovnání objemu pro-
vádûn˘ch prÛmyslov˘ch ãinností v jednotliv˘ch odvût-
vích a sledujeme-li v nich pak v˘skyt smrteln˘ch úra-
zÛ, musíme povaÏovat na‰e celostátní v˘sledky v po-
rovnání s vût‰inou státÛ EU za ménû uspokojivé.

Kdo z na‰ich obãanÛ tfieba zaÏil, Ïe jejich sousedÛv
chlapec ‰el ráno do práce a veãer se uÏ nikdy nevrátí,
nemÛÏe se neztotoÏnit s otázkou bez fiádné odpovûdi -
Kde a kdo udûlal chybu a jak se fietûzením neodpusti-
teln˘ch chyb dostáváme nakonec k údûsné celonárod-
ní statistice - ãasto pfiedvídateln˘ch a odstraniteln˘ch
pfiíãin vzniku váÏn˘ch a smrteln˘ch úrazÛ. Odpovûì
není jen v dílãím problému, jestli máme a dodrÏujeme
rozumnou legislativu. Pfiíãinnou souvislost hledejme
uÏ tfieba v tom, jestli správnû vedeme své dûti, aby
umûly vãas rozpoznat nebezpeãí. Statistické anal˘zy
nám ukazují, Ïe do zamûstnání vstupují mladí nepou-
ãení lidé, ktefií si ãasto neuvûdomují, co je riziko na
pracovi‰ti a jakou úlohu hraje fiádné zapracování, pra-
covní zpÛsobilost, zácvik, ochranné pomÛcky, jaká
jsou jejich práva a povinnosti. 

Pro státní odborn˘ dozor v oblasti inspekce práce
je napfiíklad dal‰í váÏnou skuteãností, Ïe zejména 

Dokonãení na str. 2

Program ãinnosti âÚBP na rok 2003
■ zvlá‰tní rozvrÏení pracovní doby a práce na smû-

ny,
■ zamûstnávání chránûn˘ch skupin zamûstnancÛ

(Ïen, mladistv˘ch, osob se sníÏenou pohyblivostí
apod.).

Provûrky se zamûfiují pfiedev‰ím na plnûní povin-
ností zamûstnavatelÛ vyhledávat rizika, zji‰Èovat jejich
pfiíãiny a zdroje a pfiijímat opatfiení k jejich eliminaci.
K zabezpeãení provûrek podle stanoven˘ch kritérií sta-
novuje âÚBP v Programu ãinnosti âÚBP na rok 2003
v oblasti dozoru celorepublikové dozorãí úkoly. V ná-
vaznosti na tento program zpracovávají své programy
ãinnosti i IBP, které si dále zafiazují své vlastní dozorãí
úkoly.

Kromû vlastní dozorãí ãinnosti zabezpeãuje systém
âÚBP úkoly právní a správní, koncepãní, metodic-
ké, rozborové, v˘zkumné, informaãní a úkoly z ob-
lasti technické normalizace, harmonizace a inte-
grace a v˘chovné a osvûtové ãinnosti. Informace
o tûchto dal‰ích oblastech ãinnosti systému âÚBP jsou
obsaÏeny ve zprávû o ãinnosti za pfiíslu‰n˘ rok.

V‰echny uvádûné plánované ãinnosti jsou na samo-
statn˘ch plánovacích listech fiazen˘ch podle jednotli-
v˘ch oblastí ãinnosti a pofiadov˘ch ãísel. V plánovacích
listech dozorãích úkolÛ je vÏdy uvedeno zdÛvodnûní za-
fiazení úkolu, cíl úkolu a zadání úkolu, jehoÏ souãástí je
samostatnû zpracovan˘ kontrolní seznam, kter˘ po-
drobnû stanovuje, co bude inspektor kontrolovat. 

Celorepublikové úkoly dozorãí ãinnosti systému
âÚBP v roce 2003 jsou stanoveny takto:

Bezpeãnost práce ve stavebnictví – ochrana za-
mûstnancÛ pfied pády z v˘‰ky
Bezpeãnost práce v zemûdûlské v˘robû pfii chovu
skotu
Bezpeãnost práce, technick˘ch zafiízení a dodrÏo-
vání stanoveného pracovního reÏimu fiidiãÛ u ma-
l˘ch a stfiedních dopravních firem
Bezpeãnost práce ve skláfiském a keramickém
prÛmyslu
Bezpeãnost práce a provozu u zásobníkÛ syp-
k˘ch hmot a u transportních zafiízení
DodrÏování stanoven˘ch pracovních podmínek
u zamûstnavatelÛ pfii stavebních pracích
Bezpeãnost provozu zásobníkov˘ch ohfiívaãÛ uÏit-
kové vody ohfiívajících vodu teplem teplonosné látky
(stfiedotlakou parou, horkou vodou) a nebo elektric-
k˘m proudem
DodrÏování poÏadavkÛ na rozvrÏení pracovní do-
by ve zdravotnick˘ch zafiízeních a v ústavech soci-
ální péãe
Integrovaná inspekce podle zákona ã. 353/1999
Sb., o prevenci závaÏn˘ch havárií, a
Program „Bezpeãn˘ podnik“.
Kromû plánovan˘ch úkolÛ se poãítá i s operativnû

zafiazen˘mi úkoly, které budou pfiedev‰ím reagovat na
aktuální potfieby v regionech, vy‰etfiování pfiíãin pra-
covních úrazÛ, provozních nehod (havárií), poruch
technick˘ch zafiízení a technick˘ch pfiíãin prÛmyslo-
v˘ch otrav a nemocí z povolání a na pro‰etfiování po-
dan˘ch stíÏností, oznámení a podnûtÛ.

Program ãinnosti âÚBP na rok 2003 se stává po
projednání a schválení závazn˘m dokumentem pro
ãinnost systému âÚBP.

Ing. Jifií Voldfiich, âesk˘ úfiad bezpeãnosti práce

Program ãinnosti âÚBP na rok 2003 obsahuje zá-
kladní úkoly vypl˘vající z povinností orgánu stát-
ní správy a úkoly, kter˘mi jsou plnûny funkce

státního odborného dozoru.
Základní úlohou státního odborného dozoru nad

bezpeãností práce je preventivní dohled nad dodrÏová-
ním práva a jeho vymáhání v pfiípadech, kdy zamûst-
navatel nebo jeho zamûstnanci nedodrÏují stanovené
povinnosti vypl˘vající z pfiedpisÛ k zaji‰tûní bezpeãné
práce. 

Dal‰í neménû dÛleÏitou úlohou je poskytování bez-
platného poradenství a podávání podnûtÛ a návrhÛ
kompetentním orgánÛm státní správy k úpravám nebo
zmûnám pfiedpisÛ.

Základem pro úãelné stanovení úkolÛ a v˘bûr sub-
jektÛ je objektivnû provedená anal˘za BOZP a stano-
vení vhodn˘ch nástrojÛ.

Pro pozitivní ovlivnûní bezpeãnostní úrovnû provádí
âÚBP a IBP anal˘zy stavu a v˘voje BOZP v jednotli-
v˘ch oborech ekonomick˘ch ãinností, ke kter˘m vyuÏí-
vají zejména informace o následujících oblastech:

■ pracovní úrazovosti,
■ nedostatcích, zji‰Èovan˘ch pfii kontrolní ãinnosti

z hlediska oblastí jejich v˘skytu, ãinnosti a závaÏ-
nosti,

■ zastoupení jednotliv˘ch oborÛ ekonomick˘ch ãin-
ností, struktufie podle velikosti subjektÛ a jejich po-
dílu na úrazovosti, zji‰tûn˘ch nedostatcích a ob-
lastech, ve kter˘ch byly zji‰tûny,

■ stavu plnûní stanoven˘ch opatfiení z pfiedcházejí-
cích kontrol,

■ pouÏívan˘ch technologiích, strojích, zafiízeních,
pracovních postupech a nebezpeãn˘ch látkách
v pracovním procesu,

■ stavu a úrovni fiízení BOZP v oboru, podniku ne-
bo konkrétním pracovi‰ti.

Na základû anal˘zy se stanoví priority pro stfiednû-
dob˘ horizont 5 let a pro krátkodob˘ se zpracují kon-
krétní úkoly do programu ãinnosti.

Vedle provedené anal˘zy stavu a v˘voje BOZP
a stanovení úkolÛ je dÛleÏit˘m faktorem pro zaji‰tûní
úãinné prevence v˘bûr subjektÛ k dozoru na základû
objektivnû stanoven˘ch kritérií ve vztahu k cíli a pfied-
mûtu úkolu.

Kritéria pro zafiazení subjektu ke kontrole jsou
zejména:

■ závaÏnost pracovních úrazÛ,
■ vysoká úrazová ãetnost,
■ opakování pracovních úrazÛ ze stejn˘ch zdrojÛ

a pfiíãin,
■ nízká úroveÀ fiízení BOZP v podniku,
■ provozování rizikov˘ch technologií, strojÛ, zafiíze-

ní, pouÏívání nebezpeãn˘ch látek,
■ v˘kon ãinnosti v oboru s vy‰‰í mírou rizika vzniku

pracovního úrazu,
■ doba poslední kontroly,
■ v˘skyt závaÏn˘ch nedostatkÛ pfii poslední kontro-

le nebo neplnûní opatfiení z pfiedchozích kontrol,
■ stíÏnosti a jejich opakování,
■ poãet zamûstnancÛ,

Bezpeãnost práce a ochra-
na zdraví je téma pro kaÏ-
dého obãana
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v oboru stavebnictví âeské republiky pracuje blíÏe neurãen˘ poãet nelegálnû zamûstnávan˘ch
dûlníkÛ.  Spoleãensk˘ dozor, kontrola, dodrÏování právních pfiedpisÛ je mnohotvárn˘ nadre-
sortní problém, kter˘ musí b˘t fiádnû identifikován, popsán a manaÏérsky zvládnut. Právû na
tûchto obãansk˘ch souvislostech mÛÏeme vnímat, jak moc nám chybí „Národní politika BOZP“
a moderní zákon o bezpeãnosti práce, nebo strategick˘ plán BOZP s oãekávan˘mi roãními akti-
vitami, bilancemi nákladÛ a prÛfiezovou celostátní koordinací, která zasáhne napfií‰tû jak legisla-
tivní priority, tak mezirezortní povinnosti fiídit vzdûlávání, prevenci úrazÛ, public relations ve
vefiejnoprávních a ostatních médiích, vznik úrazové poji‰Èovny jako vefiejnoprávní organizace
i vznik celostátních kampaní k zv˘‰ení bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci. Je téÏ ãas fie‰it
nov˘mi pfiedpisy certifikaci "bezpeãn˘ch a zdrav˘ch podnikÛ", a je tfieba legislativnû nov˘mi
pfiístupy fie‰it  problémy BOZP pfii vzniku rÛzn˘ch, relativnû v‰ak stále ãastûji vznikajících vel-
mi netradiãních formách pracovních vztahÛ mimo pÛsobnost zákoníku práce.

Není  pochyb, Ïe do jisté  míry  jsou bezpeãnostní opatfiení téÏ problémem dostatku ekono-
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Ing.Milo‰ PALEâEK,CSc.,
V˘zkumn˘ ústav bezpeãnosti práce

âeská republika uskuteãnila v uplynulém období fia-
du krokÛ, které ji v˘znamnû pfiiblíÏily ke vstupu do EU.
V oblasti bezpeãnosti a ochrany  zdraví pfií práci se
jedná  zejména o implementaci právního fiádu EU do
právního fiádu âeské republiky. To je v‰ak pouze první
krok. Pro úplnou harmonizaci pfiístupÛ,  a tím i splnûní
podmínek vstupu, je nezbytné zavedení a uplatnûní
poÏadavkÛ stanoven˘ch právními pfiedpisy do kaÏdo-
denní praxe. 

I kdyÏ fiada podnikÛ zvlá‰tû tûch vût‰ích v âeské re-
publice jiÏ v souãasné dobû splÀuje vût‰inu bezpeã-
nostních poÏadavkÛ, je je‰tû mnoho, zejména mal˘ch
a stfiedních podnikÛ, které v této oblasti vykazují nedo-
statky. Anal˘zy ukázaly, Ïe hlavními pfiíãinami jsou ze-
jména nízká informovanost a nedostatek znalostí, jak
problémy spojené se zaji‰tûním bezpeãné a zdraví ne-
ohroÏující práce fie‰it. 

V˘skyt nehodov˘ch událostí a pracovních úra-
zÛ je moÏné ovlivnit, jak dokazuje praxe fiady vy-
spûl˘ch prÛmyslov˘ch zemí, pfiedev‰ím cestou
v˘chovy a prevence, souborem úãinn˘ch protiú-
razov˘ch opatfiení, aktivním zapojením zejména
samotn˘ch zamûstnancÛ  i zamûstnavatelÛ.

V âR je jiÏ od roku 1996 realizován program
Bezpeãn˘ podnik. Vyhlá‰en byl Ministerstvem práce
a sociálních vûcí âR (MPSV), jeho garantem je âesk˘
úfiad bezpeãnosti práce (âÚBP) a jeho cílem je vytvá-
fiení podmínek pro zavádûní efektivního systému fiízení
BOZP v podnicích. Programem se prosazuje praktické
naplÀování zákonem stanoven˘ch poÏadavkÛ na pre-
venci. Je prÛbûÏnû aktualizován v souladu s probíhají-
cími legislativními zmûnami dle poÏadavkÛ smûrnic EU
a také je obohacován o aktuální  poznatky z realizace
programu v konkrétních podnicích a v neposlední fiadû
reaguje na nové trendy v BOZP. Poslední zmûna je pfii-
pravovaná k 1.1.2003 a program ponese název „Bez-
peãn˘ podnik – 2003“.  

Na malé a stfiední podniky je zamûfiena kampaÀ
„Spoleãnû bezpeãnû“, která byla zahájena v dubnu le-
to‰ního roku. Cílem kampanû je preventivní  a syste-
matické pÛsobení v oblasti osvûty, propagace, v˘chovy
a vzdûlávání k podpofie zvy‰ování úrovnû bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii práci. Realizace kampanû probí-
hala v rámci twinningového projektu PHARE a projektu
V˘zkumného ústavu bezpeãnosti práce v Praze zamû-
fieného na osvûtu.   

Hlavními partnersk˘mi institucemi byly MPSV âR,
âÚBP,  Ministerstvo sociálních vûcí a zamûstnanosti
Nizozemského království a britsk˘ Health and Safety
Executive, jehoÏ experti v˘raznou mûrou pfiispûli k ús-
pûchu kampanû. Napfiíklad díky této pomoci mohli
v‰ichni stavební podnikatelé a starostové obcí a mûst
v Jihoãeském kraji  obdrÏet adresn˘ „balíãek“ s infor-
mativními a propagaãními materiály, t˘kající se proble-
matiky BOZP. 
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KampaÀ na podporu BOZP v âeské republice

Vyhodnocení leto‰ního pilotního projektu probûhlo na veletrhu
INTERPROTEC 2002

V leto‰ním roce se kampaÀ zamûfiila na malé firmy
ve stavebnictví v Jihoãeském kraji. Stavebnictví je Ïha-
vé, aktuální téma, neboÈ toto odvûtví  jiÏ po fiadu let patfií
k tûm nejrizikovûj‰ím. Nebezpeãí úrazÛ se vyskytuje tak-

fika na kaÏdém kroku - od v˘kopÛ, pfies manipula-
ci s materiálem   a bfiemeny aÏ  po práce ve

v˘‰kách. Podcenûní tûchto rizik, nedodrÏo-
vání pfiedpisÛ a nízká úroveÀ bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii práci, zejména u ma-
l˘ch a stfiedních firem vedou k nejzávaÏnûj-

‰ím dÛsledkÛm. Za posledních deset let,
v porovnání ãetnosti smrteln˘ch pracovních

úrazÛ v âeské republice s prÛmûrem zemí Evrop-
ské unie, je stavebnictví hor‰í o více jak dvacet  procent.

Proto hlavním cílem kampanû je sníÏení poãtu smr-
teln˘ch úrazÛ ve stavebnictví na úroveÀ EU. Poselství,
adresnû pfiedávané v‰em stavebním firmám Jihoães-
kého kraje a v ‰iroké vefiejnosti  komunikované, vychá-
zí ze skuteãnosti, kterou si mnohdy podnikatelé  neu-
vûdomují - pro firmu je nejcennûj‰ím kapitálem zdrav˘
pracovník a pro nûho je nejcennûj‰í jeho zdraví.

Z uskuteãnûn˘ch akcí kampanû (zhruba 15 akcí –
veletrhy, v˘stavy, odborné semináfie, ukázky správné
praxe apod.), z vysokého zájmu o vydané publikace
(pfiibliÏnû 17 rÛzn˘ch titulÛ), z poradenské ãinnosti IBP
v âesk˘ch Budûjovicích, z poãtu aktivnû zapojen˘ch
podnikÛ a z mediálního ohlasu (minimálnû 50 reakcí)
se ukazuje, Ïe je to správnû nastoupená cesta, smûfiu-
jící dále k prosazování  a zvy‰ování úrovnû BOZP
v praxi. Potû‰itelné je, Ïe kampaÀ v Jihoãeském kraji
jakoby vyprovokovala a aktivizovala témûfi 10% sta-
vebních podnikÛ k ãinnostem, které pfiispívají k zv˘‰ení
jejich úrovnû fiízení BOZP. 

V˘sledky této leto‰ní kampanû, která byla zakonãe-
na prezentací dosaÏen˘ch  v˘sledkÛ na veletrhu IN-
TERPROTEC 2002 v fiíjnu v rámci BVV, a na meziná-
rodní konferenci, která tvofiila doprovodn˘ program ve-
letrhu pfii pfiíleÏitosti Evropského t˘dne pro bezpeãnost
a zdraví pfii práci, ukazují jednoznaãnû pozitivní pfiínos
osvûtové kampanû, spoãívající ve zv˘‰eném zájmu
podnikÛ a organizací získat osvûdãení BEZPEâN¯
PODNIK nebo se kampanû SPOLEâNù BEZPEâNù
aktivnû úãastnit.

mick˘ch zdrojÛ. Stará technická zafiízení mnohdy s nízk˘m standardem ochrany  obsluhy,
pracovi‰tû se vznikem ‰kodlivin v pracovním nebo Ïivotním prostfiedí -  v‰echna musí b˘t
v dohlednu nahrazena nebo alespoÀ minimálním poÏadovan˘m zpÛsobem upravena. To jsou
nové nároky na zamûstnavatele, které klade napfiíklad nafiízení vlády 378/2001 Sb. Stanovené
podmínky musí b˘t nejen srozumitelné podnikatelÛm i inspekãnímu dozoru, av‰ak musí b˘t
téÏ reálnû uskuteãnitelné. 

V daném smyslu bude proto podle shromáÏdûn˘ch zku‰eností uÏivatelÛ pfiipravena v prÛ-
bûhu roku 2003 novela toho nafiízení vlády, aby pfiedpis uvádûl zcela jasnû, jaká minimální
úroveÀ bezpeãnosti strojÛ a zafiízení bude kontrolována. Domnívám se, Ïe zafiízení, která bu-
dou v prÛbûhu nûkolika let vyfiazována  z provozu podnikajícími osobami budou i taková,
která nebudou bezprostfiednû ohroÏovat Ïivoty nebo zdraví. Vyfiazovaná stará technická zafií-
zení  zfiejmû nebudou jiÏ vÏdy vhodn˘m objektem pro nákladné a neefektivní renovace. 

Pfiedpokládám, Ïe pfiestoÏe pfiejímání smûrnic EU do na‰eho právního systému probíhá
pomûrnû úspû‰nû, bude vlastní prosazení do praxe vyÏadovat je‰tû urãitou dobu,  pfii vzájem-
né spolupráci v‰ech aktérÛ trhu práce na tripartitní úrovni.

Antonín Cuc, fieditel odboru 54 MPSV

Bezpeãnost práce a ochrana zdraví je téma pro kaÏdého obãana

Bezpeãnost jako spoleãn˘
jmenovatel

Tradiãní prezentace bezpeãnostního prÛmyslu v ze-
mích stfiední a v˘chodní Evropy, kterou pfiedstavuje
trojlístek brnûnsk˘ch veletrhÛ PYROS – INTERPRO-
TEC – ISET, se letos uskuteãnil ve dnech 22. aÏ 25. fiíj-
na 2002. Po loÀsk˘ch tragick˘ch událostech 11.záfií
v New Yorku i ãesk˘ch povodÀov˘ch katastrofách
v posledních letech je zfiejmé, Ïe pfiib˘vá nejen fiada
nejrÛznûj‰ích primárních, ale pfiedev‰ím sekundárních
rizik, která sv˘m dosahem a rozsahem pfiekraãují hra-
nice území regionÛ a státÛ a v fiadû pfiípadÛ i kontinen-
tÛ. Ochrana lidsk˘ch ÏivotÛ a zdraví se tak stává klíão-
vou, ne-li pfiímo strategickou ekonomickou hodnotou.
Proto bude mûl leto‰ní roãník spoleãné motto „Ochra-
na Ïivota, zdraví a majetku – prevence, akce a repre-
se“.

Bezpeãnost a ochrana zdraví pfii práci byly prezen-
továny jiÏ po‰esté na Mezinárodním veletrhu prostfied-
kÛ osobní ochrany, bezpeãnosti práce a pracovního
prostfiedí s názvem INTERPROTEC. Náv‰tûvníci vele-
trhu získali opût nejen pfiehled o aktuální nabídce trhu,
ale rovnûÏ se seznámili  s nov˘mi právními pfiedpisy,
fiadou legislativních opatfieních a prognózami jejich v˘-
voje pfii harmonizaci s pfiedpisy Evropské unie. Tradiã-
nû odborní garanti v˘stavy zajistili nejen poradenství,
ale souãasnû i doprovodn˘ program, jehoÏ souãástí
byla i mezinárodní konference Spoleãnû bezpeãnû
s Evropskou unií a premiérov˘ festival filmÛ vûnova-
n˘ch bezpeãnosti práce PROTECT FILM 2002.

V oblasti bezpeãnosti práce a ochrany zdraví se
oãekávalo, Ïe nejdiskutovanûj‰ím problémem se stane
naprosto odli‰n˘ pfiístup ke konstrukci nov˘ch pfiedpisÛ
v souladu se standardy Evropské unie.

“Na‰e pÛvodní pfiedpisy k zaji‰tûní bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii práci, zaji‰tûní bezpeãnosti tech-
nick˘ch zafiízení a dal‰í byly více ãi ménû hotovou po-
drobnou kuchafikou,“ uvedl v rozhovoru pro webové
stránky BVV pfiedseda âeského úfiadu bezpeãnosti
práce Ing. Jaromír Elbel,“ kdeÏto pfiedpisy  odpovídající
standardu EU uÏ jsou stanoveny tak, Ïe ukládají povin-
nosti pfii jejich tvorbû zamûstnavatelÛm nebo provozo-
vatelÛm.“

Na fiadu aktuálních problémÛ odpovûdûla konferen-
ce, která se uskuteãnila ve dnech 22. a 23. fiíjna 2002
v konferenãním sále za osobní úãasti námûstka minist-
ra práce a sociálních vûcí âR Petra ·imerky, Franti‰ka
Hausera, zástupce Delegace EK u âR, pana Nielse-
Pettera Wedege z Národního inspektorátu práce Nor-
ska, místopfiedsedy IALI - Mezinárodní asociace práce,
fieditele divize PR Petera Rimmera z HSE – V˘konné
rady ochrany zdraví a bezpeãnosti práce z Velké Britá-
nie, pfiedvstupních poradcÛ EU twinningov˘ch projektÛ
pana Arsenia Fernandeze a Hanse-Berta Jansena
a fiady dal‰ích odborníkÛ z ãesk˘ch firem a exekutivy. 

V integrované expozici se pfiedstavila fiada firem
a produktÛ  vzdûlávacích stfiedisek a uskuteãnila se
spousta odborn˘ch dvoustrann˘ch jednání a konzulta-
cí. Za zmínku stojí, Ïe zde opût pfiedstavil V˘zkumn˘
ústav bezpeãnosti práce provoz webové stránky boz-
pinfo.cz.- mf-



Ing. Jifií  TYPLT, vedoucí útvaru BOZ, Metrostav a.s.

Metrostav je jednou ze tfií nejvût‰ích stavebních firem
v âeské republice, a poãátkem dubna leto‰ního roku jiÏ
podruhé získal v˘znamné ocenûní "BEZPEâN¯  POD-
NIK". NeÏ se tak stalo, bylo v‰ak tfieba uvést do Ïivota ce-
lou fiadu opatfiení, vãetnû nezbytné osvûty nejen mezi
kmenov˘mi zamûstnanci, ale rovnûÏ mezi pracovníky
subdodavatelsk˘ch firem. 

Jednou ze základních podmínek vnitfiního au-
ditu firmy, je kaÏdoroãní pfiíkaz v˘robnû-technic-
kého fieditele Metrostavu k provûrkám bezpeã-
nosti a ochrany zdraví pfii práci (BOZP), poÏární
ochrany (PO) a ochrany Ïivotního prostfiedí
(OÎP), kdy zpravidla v prÛbûhu bfiezna a dubna
provûrkové skupiny sloÏené ze zástupcÛ vedení spo-
leãnosti, jednotliv˘ch divizí, staveb a také specialistÛ a zá-
stupcÛ odborÛ zkontrolují skuteãnû kaÏdou stavbu a kaÏdé
pracovi‰tû Metrostavu, vãetnû pracovi‰È dcefiin˘ch spoleã-
ností.

V˘sledkem takové kontroly je pak závûreãná zpráva
a podrobná informace pro poradu vedení spoleãnosti.
Konkrétní závûry provûrek jsou samozfiejmû i jednou ze
sloÏek osobního ohodnocení odpovûdn˘ch technicko hos-
podáfisk˘ch  zamûstnancÛ (THZ). Tento vnitfiní firemní au-
dit je navíc v prÛbûhu roku doplÀován plánovan˘mi i na-
mátkov˘mi kontrolami zástupcÛ státního odborného dozo-
ru. Jedná se asi o 13 institucí, jejichÏ povûfiení zamûstnan-
ci mohou provést kontroly a v pfiípadû zji‰tûní závaÏného
poru‰ení bezpeãnostních pfiedpisÛ zavést s firmou i správ-
ní fiízení.  

Je pfiitom nezbytné, aby péãe o bezpeãnost a ochranu
zdraví pfii práci, o poÏární ochranu a ochranu Ïivotního
prostfiedí, vãetnû kontrolní ãinnosti byla soustavná a aby
se stala pfiirozenou souãástí skuteãnû kaÏdé pracovní ãin-
nosti. S naplÀováním hlavních zásad tedy musí b˘t prÛkaz-
nû seznámen kaÏd˘ zamûstnanec, aby napfi. inspektorovi
státního odborného dozoru (SOD) dokázal definovat pod-
mínky bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, které musí
na svém pracovi‰ti a pfii v˘konu práce nebo funkce dodr-
Ïovat.  Toto platí i pro zamûstnance zhotovitelsk˘ch firem
nebo osoby samostatnû v˘dûleãnû ãinné, u nichÏ se – bo-
huÏel - ãasto setkáváme s poru‰ováním uveden˘ch zásad.
âasté jsou napfiíklad momenty, kdy subdodavatelská firma
sice pfiedloÏí doklad o pro‰kolení sv˘ch zamûstnancÛ, ale
zápis o ‰kolení postrádá podpisy úãastníkÛ, takÏe je
z právního hlediska neplatn˘. Pokud by do‰lo k soudnímu
projednávání nûjaké mimofiádné události, nemohlo by b˘t

k takovému dokladu vÛbec pfiihlédnuto, a majitel firmy by
soudní spor prohrál. 

Proto akciová spoleãnost Metrostav vÏdy dbá na to,
aby je‰tû pfied zahájením prací byla se subdodavateli, ja-
koÏto zhotoviteli, uzavfiena nejen fiádná „Smlouva o dílo",
ale aby byl rovnûÏ pofiízen Zápis o pfiedání a pfievzetí pra-
covi‰tû a Zápis proveden˘ ve smyslu zákoníku práce §

132 odst. 4, pís. a), b) – v nûmÏ se praví: “Pokud na
jednom pracovi‰ti pracují zamûstnanci dvou a ví-

ce zamûstnavatelÛ, musí b˘t provedena píse-
mná informace o rizicích pracovi‰tû …“ 
Je totiÏ potfiebné uvûdomit si, Ïe na staveni‰ti -
nebo fiíkejme pfiedaném pracovi‰ti, se mÛÏe po-

hybovat zejména pfii dokonãovacích pracích aÏ
60 rÛzn˘ch subdodavatelÛ a stavbyvedoucí musí

samozfiejmû sledovat nejen záleÏitosti, t˘kající se bez-
peãnosti a ochrany zdraví pfii práci, ale je‰tû hlídat koordi-
naci prací, termíny, fakturace, a celou ekonomickou strán-
ku stavby - zejména hospodáfisk˘ v˘sledek.  A právû zde
mÛÏe a musí zku‰en˘ stavbyvedoucí uplatnit svoji pfiedví-
davost, své zku‰enosti i pouãení  z pfiípadn˘ch pfiedcho-
zích chyb.

Zku‰enosti s mnoh˘mi kooperujícími firmami v oblasti
bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, a rovnûÏ pokud
jde o poÏární ochranu a ochranu Ïivotního prostfiedí, jsou
v‰ak rÛzné. Jsou mezi nimi takové, které s nároky Metro-
stavu dokáÏí takzvanû "srovnat krok" a pfii spolupráci s ni-
mi nedochází k Ïádn˘m problémÛm. Ale najdou se také
takové, které základní smluvní pravidla stále nehodlají do-
drÏovat.  To se projevuje zejména v letních mûsících, kdy
je moÏné pfii kontrolách staveb vidût zamûstnance bez
ochrann˘ch pfiileb, nedostateãnû obleãené a bez fiádné
pracovní obuvi. 

Pokud se tyto prohfie‰ky opakují, pak se objednatel
mÛÏe opfiít o znûní dohodnut˘ch smluvních vztahÛ a zvolit
adekvátní zpÛsob obrany. Tedy buì na situaci upozornit
majitele zhotovitelské firmy nebo provést zápis do staveb-
ního ãi koordinaãního deníku. Popfiípadû mÛÏe pfiistoupit
ke sráÏkám z fakturace nebo dokonce rozvázat s firmou
smluvní vztah a vyhledat pro spolupráci jiného partnera.

Pokud jde o zaji‰tûní pracovi‰È z titulu moÏného nebez-
peãí, nebo dokonce rizika, je to na stavbách samozfiejmû
sloÏitûj‰í, neÏ v podmínkách v˘roby, kde je moÏné ve‰kerá
rizika velmi pfiesnû specifikovat a definovat. Na stavbû se
situace mûní (nûkdy i z hodiny na hodinu), ve vût‰inû pfií-
padÛ práce probíhají pod "‰ir˘m nebem" a za nejrÛznûj-
‰ích klimatick˘ch podmínek. ZáleÏí tedy skuteãnû na se-
hranosti zástupcÛ vedení stavby a zamûstnancÛ, jak si

dokáÏí poradit, aniÏ by improvizovali na úkor zmiÀovan˘ch
zásad.     

Mezi nejãastûj‰í pfiíãiny závaÏn˘ch pracovních úrazÛ
a dal‰ích mimofiádn˘ch situací patfií stále pády osob z v˘‰-
ky. Pfiíãinou jsou témûfi vÏdy nedostateãnû zaji‰tûné kon-
strukce, v˘tahové ‰achty nebo jiné nezakryté otvory – jako
jsou stfie‰ní svûtlíky,  neohrazené prohlubnû apod. Pfiitom
je moÏné se takov˘m ne‰tûstím pomûrnû snadno vyvaro-
vat, pokud je staveni‰tû fiádnû zaji‰tûno a pokud jsou takto
rizikové práce provádûny s kolektivním nebo osobním ji‰-
tûním. 

U subdodavatelÛ se v‰ak Metrostav a.s. pfii kontrolách
setkává s tím, Ïe jejich zamûstnanci pfii práci ve v˘‰kách
nepouÏívají napfiíklad ochrann˘ postroj s vodícím lanem.
A existuje minimálnû dal‰ích deset notoricky znám˘ch pfií-
ãin, kdy nedodrÏení pfiedpisÛ BOZP mÛÏe natrvalo po‰ko-
dit zdraví – nebo dokonce vést bohuÏel i ke  ztrátû Ïivota.

Akciové spoleãnosti Metrostav se v tomto smûru velmi
osvûdãil systém interních plánovan˘ch i namátkov˘ch kon-
trol dodrÏování bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci, po-
Ïární ochrany i ochrany Ïivotního prostfiedí, které udrÏují
v‰echny zamûstnance tzv. ve stfiehu. A navíc firma také
sama pro‰etfiuje závaÏné pracovní úrazy nebo jiné mimo-
fiádné události, pfiestoÏe to nafiízení vlády ã. 494/2001 Sb.
pfiímo nenafiizuje. KaÏdou závaÏnou událost okamÏitû
ohla‰uje pfiíslu‰nému orgánu Státního odborného dozoru
a následnû na základû pfiíkazu v˘robnû-technického fiedi-
tele, kter˘m je urãena vy‰etfiovací komise,  mimofiádnou
událost ‰etfií a do 30 dnÛ pfiedkládá závûreãnou zprávu
z této události k podpisu.  Takto Metrostav a.s. postupuje
i v pfiípadû ‰etfiení napfi. závaÏn˘ch pracovních úrazÛ,
k nimÏ dojde u pracovníkÛ zhotovitelské firmy, jíÏ bylo pra-
covi‰tû fiádnû pfiedáno.

BohuÏel je aÏ s podivem, Ïe osoby samostatnû v˘dû-
leãnû ãinné, které podnikají na Ïivnostensk˘ list, nejsou ze
zákona povinny absolvovat patfiiãná ‰kolení BOZP ani se
jin˘m zpÛsobem seznámit s platn˘mi pfiedpisy, protoÏe jim
to stávající legislativa nepfiedepisuje.

Podmínky, které je nutno splnit, aby firma mohla získat
osvûdãení "BEZPEâN¯  PODNIK"  jsou sice nároãnû, ale
splnitelné.  Proto mÛÏe Metrostav a.s. v‰em potenciálním
ÏadatelÛm doporuãit, aby  neváhali a navázali co nejdfiíve
kontakt se sv˘m  Inspektorátem bezpeãnosti práce, kde si
mohou vyÏádat podmínky pro získání tohoto v˘znamného
ocenûní. Osvûdãení o tom, Ïe firma dodrÏuje v‰echny
pfiedpisy mÛÏe b˘t v˘znamnou devizou v nabídkovém fiíze-
ní a mÛÏe zv˘‰it dÛvûryhodnost v oãích domácích i zahra-
niãních investorÛ a dal‰ích partnerÛ.
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Osvûdãení BEZPEâN¯ PODNIK se stává v˘znamnou devizou

Ing. Miroslav Franta, 
V˘zkumn˘ ústav bezpeãnosti práce

Portfolio nástrojÛ public relations, propagace, re-
klamy a osvûty se za posledních deset let v˘raz-
nû zmûnilo. DÛvodem k tomu byla fiada nejrÛz-

nûj‰ích okolností. Veletrhy, kdysi jedna z v˘znamn˘ch
souãástí prezentace firem a jejich v˘robkÛ a aktivit,
pfiestaly b˘t v souãasné dobû tou formou, která kdysi
byla v popfiedí zájmÛ politick˘ch ‰piãek a podnikov˘ch
managementÛ. Pfiesto si zachovávají svÛj v˘znam,
i kdyÏ v men‰í mífie neÏ kdysi, protoÏe pfiedstavují jed-
nu z cest, jak neformálnû pfiedstavit odborné vefiejnosti
fiadu zajímav˘ch a ãastokrát dÛleÏit˘ch aktivit nejen na
stánku, ale soubûÏnû i v fiadû tzv. doprovodn˘ch pro-
gramÛ. Prezentace bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii
práci je jednou z tûchto oblastí. 

Jak hodnotili prezentaci BOZP náv‰tûvníci
veletrhu FOR ARCH

KaÏdému, kdo nav‰tívil stánek, byla poloÏena su-
gestivní otázka, proã se zastavil právû u stánku, kter˘

se t˘ká oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví pfii práci,
u stánku, obsahovû se vymykajícímu pojetí veletrhu
(profesní sloÏení respondentÛ uvádí tabulka 1).

Odpovûdi se staly inspirací pro kreativní pfiípravu
pfií‰tí expozice a to jak v grafické, tak i dynamické ob-
lasti. Kromû toho vytvofiily podklady pro hledání nov˘ch
nápadÛ. Stejnû dobfie v‰ak mohou poslouÏit jako ná-
mût pro zamûfiení osvûtov˘ch a propagaãních opatfiení
na v‰ech úrovních fiízení bezpeãnosti práce a ochrany
zdraví.

Nejvût‰í poãet náv‰tûvníkÛ zaujal stánek svojí na-
bídkou publikací, rozmanitostí informaãních letákÛ, na-
bídkou plakátÛ a dostupností pfiehledn˘ch a jasn˘ch in-
formací ohlednû BOZP, takto se vyjádfiila více neÏ tfieti-
na náv‰tûvníkÛ rÛzn˘mi formami. Nejãastûji uvádûli :
„‰irok˘ sortiment nabídky, uspofiádání a pfiehlednost

stánku, moÏnost bezplatn˘ch informací, nabídku kursÛ,
komplexnost informací a dostupnost kontaktÛ na pra-
covi‰tû IBP a v‰eobecnû BOZP, apod.“

Velkou roli sehrála prÛbûÏná videoprojekce sekven-
cí, ze kter˘ch zaujaly nejvíce animované filmy k bez-
peãnosti práce  z Anglie. Projekce animovan˘ch sním-
kÛ oslovila pfiedev‰ím mládeÏ  ve ‰kolním vûku, které
zaznamenaly nejvût‰í sledovanost, ostatní spí‰e pfiilá-
kaly jako dynamick˘ prvek umístûn˘ ve stánku.

Druhou nejvût‰í skupinou náv‰tûvníkÛ byli ti, ktefií
ocenili moÏnost odebrat si letáky, pfiíruãky, broÏury a po-
pfiípadû získat dal‰í informace, kde je moÏné si doplnit
odbornou knihovnu nákupem publikací, pomÛcek a vi-
deokazet. Tûchto náv‰tûvníkÛ byla plná ãtvrtina. Zpravi-
dla uvádûli „ Ïe jiÏ není tak ãasté získat tolik potfiebné in-
formace bezplatnû, popfiípadû za pfiíznivou cenu.“ 

Pfii této pfiíleÏitosti náv‰tûvníci si pochvalovali, Ïe
„delegáti pracující na stánku jsou vstfiícní, pfiíjemní,
kvalifikovaní, komunikativní  a ochotní pomoci kaÏdé-
mu.“ Dokonãení na str. 7

Veletrhy jako nástroj osvûty BOZP

Tabulka 1 – Profesní sloÏení náv‰tûvníkÛ stánku FOR ARCH

Celkem Architekti, projektanti Technici vedoucí Uãitelé Mistfii Podnikatel ManaÏer Stavební dûlník BOZP ¤emesla Jiné

243 40 43 19 17 12 28 31 53
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trno, Ïe téÏ poãet  SPÚ v letech 2000 aÏ 2001 v˘raznû
poklesl. 

Mezi nejãastûj‰í zdroje SPÚ i TPÚ dlouhodobû patfií
pády osob z v˘‰e a pracovní stroje, opakujícími se pfií-
ãinami je pouÏívání nebezpeãn˘ch postupÛ nebo zpÛ-
sobÛ práce a chybûjící nebo nedostateãná ochranná
zafiízení a zaji‰tûní.

Struãné shrnutí v˘sledkÛ inspekãní ãinnosti v le-
tech 2000 a 2001 u vybran˘ch odvûtví

STAVEBNICTVÍ
Toto odvûtví vykazuje nejvy‰‰í poãet SPÚ a TPÚ.

Závady byly zji‰Èovány zejména u pouÏívan˘ch le‰ení
a zaji‰tûní bezpeãné práce ve v˘‰kách. U le‰ení se

jednalo zejména o nedostatky v opatfiení voln˘ch okra-
jÛ zábradlím, úhlopfiíãkovém ztuÏení a kotvení vodorov-
né síly, vybavení zábradlím (jednotyãov˘m nebo dvou-
tyãov˘m podle v˘‰ky le‰ení). Pro práce ve v˘‰kách
nebyly stanoveny technické postupy fie‰ení bezpeãné-

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

Hodnocení stavu BOZP ve Stfiedoãeském kraji
navazuje na informace uvedené v pfiíloze
k Inovaci ã. 2/2000. Uvádíme pfiehled o cel-

kovém poãtu nahlá‰en˘ch pracovních úrazÛ (PÚ)
v období 1997 aÏ 2001 a pfiehled o zdrojích a pfiíãi-
nách ‰etfien˘ch tûÏk˘ch (TPÚ) a smrteln˘ch (SPÚ)
pracovních úrazÛ za roky 2000 a 2001. 

V roce 2000 a 2001 pokraãoval dlouhodob˘ pokles
v poãtu nahlá‰en˘ch pracovních úrazÛ. V roce 2001
bylo nahlá‰eno 6 915 pracovních úrazÛ, coÏ je v˘razné
sníÏení (o 405 úrazÛ) proti roku 2000. Tento údaj je
v‰ak nesoumûfiiteln˘ s údaji za pfiedchozí roky, neboÈ
po novele zákoníku práce, platné od 1.1.2001, do‰lo

ke zmûnû ohla‰ovací povinnosti – ohla‰ovací povin-
nosti podléhají pracovní úrazy, které si vyÏádají  ne-
jménû 3 dny pracovní neschopnosti (mimo den, kdy
k úrazu do‰lo), oproti dfiíve nejménû 1 dnu.

Z tabulky pfiehledu o poãtu pracovních úrazÛ je pa-

Stav BOZP ve Stfiedoãeském kraji ho pfiístupu k pracovním místÛm, zpÛsob zaji‰tûní proti
pádu a chybûly záchytné konstrukce. Byly zji‰tûny téÏ
nedostatky v zaji‰tûní svisl˘ch stûn v˘kopÛ a jam proti
sesutí pfii zemních pracích.

ZEMùDùLSTVÍ
Závady byly zji‰Èovány v zakrytí pohybujících se

ãástí strojÛ – u mobilních strojÛ chybûly ochranné kry-
ty u kloubov˘ch hfiídelí pro pohon jednotliv˘ch strojÛ,
chybûly ochranné kryty pfievodov˘ch zafiízení u su‰i-
ãek obilí, ‰nekov˘ch dopravníkÛ, ‰rotovníkÛ apod., byly
zji‰tûny nezakryté otvory jímek, shozÛ a obûÏn˘ch shr-
novaãÛ chlévské mrvy.

PRÒMYSL
U pracovních strojÛ bylo zji‰tûno nedostateãné za-

ji‰tûní ovládání proti zásahu nepovolan˘ch osob, nedo-
stateãné zakrytí pohybujících se ãástí strojÛ (brus-
n˘ch kotouãÛ, ãástí tváfiecích strojÛ, stfiiÏná a tlaãná
místa u nÛÏek). Byl zji‰tûn nevyhovující stav podlah
a komunikací (otvory v podlaze, chybûjící zábradlí).

LESNICTVÍ
Bylo zji‰tûno pouÏívání nebezpeãn˘ch postupÛ

práce pfii tûÏbû dfieva, zejména v ohroÏeném prostoru
káceného nebo zavû‰eného stromu, provádûné osa-
mocen˘m pracovníkem.

V roce 2001 IBP provedl spoleãnou kontrolu
s âeskou inspekcí Ïivotního prostfiedí podle zákona
ã. 353/1999 Sb. Pfii této kontrole byly zji‰tûny závady
zejména ve v˘robních a provozních budovách, v prÛ-
myslov˘ch rozvodech a vedeních, v komunikacích,
ve skladech a pfii skladování.

Stále platnou zku‰eností je skuteãnost, Ïe inspekto-
rátu nejsou hlá‰eny v‰echny pfiípady pracovních úrazÛ,
a i nadále platí nedostatky v plnûní povinností zamûst-
navatelÛ ve vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik
a moÏného ohroÏení  bezpeãnosti a zdraví zamûstnan-
cÛ a provádûní opatfiení k jejich ochranû.

Ing. Jaromír Naãeradec, IBP pro Stfiedoãesk˘ kraj

Jifií SVOBODA, ÎS Brno, a.s.

Motto: Hlavní podmínkou zavedení programu  „Bez-
peãn˘ podnik“ je pofiádek  a ãistota nejen na  pracovi‰-
ti, ale i pofiádek v sobû  samém  u kaÏdého  jedince.

Program Bezpeãn˘ podnik  se zaãal v ÎS Brno,a.s.,
uskuteãÀovat v roce 2001 u závodu Energetické a eko-
logické stavitelství. Stal se jednou z dÛleÏit˘ch  sou-
ãástí systému integrované-
ho fiízení, kter˘ byl u tohoto
závodu zavr‰en v roce 2002
získáním „Zlatého certifiká-
tu“. Zlat˘ certifikát spojuje
v‰echny sloÏky integrované-
ho systému fiízení, které se
fiídí normami âSN EN ISO
9001:2001, âSN EN ISO 14001:1997 a BOZP – OH-
SAS 18001:1999.

Závod Energetické a ekologické stavitelství zaãal
cel˘ certifikaãní proces tam, kde vût‰ina organizací, fi-
rem a podnikÛ v âR, tzn. v oblasti jakosti. Postupnû se
podafiilo vybudovat systém jakosti dle âSN EN ISO
9002. 

Poãátek tohoto procesu spadá do roku 1996. Cesta
k integrovanému systému fiízení vedla dále pfies získá-
ní znaãky CZECH MADE pro v˘robek „Kontejnerová
mûnírna pro MHD“ a pfies zaji‰tûní dodrÏování zv˘‰e-
ného ekologického standardu popsaného âSN EN ISO
14001 k Bezpeãnému podniku. 

Závod a jeho pfiedstavitelé si v té dobû uvûdomova-

li, Ïe v celkovém pfiístupu k okolí chybí jeden podstatn˘
prvek. Vztah k produkci a zákazníkovi byl charakterizo-
ván jakostí, vztah k okolí se podafiilo profilovat environ-
mentálním systémem (âSN EN ISO 14001).

Chybûl v‰ak ãlovûk. A ten je v pracovním procesu
závodu chápán jako nejdÛleÏitûj‰í element. Bylo roz-
hodnuto, Ïe  základní pfiístup v‰ech pracovníkÛ se bu-
de fiídit zásadami charakterizovan˘mi programem Bez-
peãn˘ podnik, kter˘ v roce 1996 vyhlásil ministr práce
a sociálních vûcí âR.

Cílem tohoto programu a sa-
motného vedení závodu je
zv˘‰it úroveÀ bezpeãnosti
a ochrany zdraví pfii  práci
a ochrany Ïivotního prostfiedí
u právnick˘ch a podnikajících
fyzick˘ch osob. DÛleÏit˘m
a pro závod motivaãním cílem

bylo také vytvofiení podmínek pro zavedení integrova-
ného systému fiízení.

Zavádûní programu Bezpeãn˘ podnik je  v provoz-
ních podmínkách stavební firmy (a v pfiípadû závodu
Energetické a ekologické stavitelství i firmy technolo-
gické a montáÏní) velmi sloÏité. Celou záleÏitost by
ne‰lo realizovat bez jednoznaãné podpory vedení akci-
ové spoleãnosti, jejíÏ je závod souãástí. Zcela zásadní
se pro úspû‰né zavedení jeví také osobní postoj a pfií-
stup v‰ech vedoucích pracovníkÛ závodu. Musí okolí
pfiesvûdãit nejen slovy, ale i vlastním pfiíkladem.

Dal‰í nezbytnou podmínkou je pochopení v˘znamu
a pfiínosu zavedení Bezpeãného podniku na závodû.
Nejedná  se o dal‰í byrokracii, papírování ãi práci na-

víc. Po vykonání v‰ech nutn˘ch opatfiení a prací, které
reagovaly  na pfiipomínky inspektorÛ BOZP jihomorav-
ského kraje, pochopili zamûstnanci, Ïe cílem je usnad-
nit a ulehãit jim práci, zajistit ochranu nejvût‰í hodnoty,
kterou mají – vlastního zdraví, a nevystavovat se zby-
teãn˘m pracovním rizikÛm.

V˘znamnû se zmûnilo k lep‰ímu i pracovní prostfie-
dí. Pofiádek a fiád, systém a jeho dodrÏování, i kdyÏ se
z poãátku zdálo, Ïe bude obtíÏné jej dodrÏet, se ukázal
jako v˘hoda v kaÏdodenním pracovním procesu a pfii-
nesl  novou  hodnotu do  pracovních vztahÛ.

Zavedení programu  Bezpeãn˘ podnik by v‰ak bylo
samoúãelné a neefektivní, bez zaji‰tûní jeho imple-
mentace aÏ na nejniÏ‰í stupnû fiízení závodu a ke
v‰em konkrétním koncov˘m pracovníkÛm. Toto zavá-
dûní, snaha o pochopení a samostatné udrÏování  pra-
videl v‰emi zamûstnanci bez v˘jimky, je nekonãícím,
neustále se opakujícím procesem. Proces programo-
v˘ch opatfiení je ãas od ãasu vyhodnocen objektivním
zrakem inspektorÛ BOZP. V pfiípadû závodu Energetic-
ké a ekologické stavitelství, kter˘ získal Bezpeãn˘ pod-
nik  28.8.2001, se tak stalo v rámci zavádûní Bezpeã-
ného podniku v celé akciové spoleãnosti ÎS Brno , a.s. 

Po pilotním  zavedení v závodû Energetické a eko-
logické stavitelství bylo vedením akciové spoleãnosti
rozhodnuto  pfiistoupit k zavedení Bezpeãného podniku
v rámci celé akciové spoleãnosti. Pfiitom byly vyuÏity
zku‰enosti ze zavádûní programu v rámci závodu a tak
se nûkteré procesy a postupy usnadnily a podafiilo se
je uvést do praxe rychleji. 

Snaha vedení spoleãnosti byla úspû‰nû zavr‰ena
v záfií leto‰ního roku, kdy bylo celé akciové spoleãnosti
ÎS Brno, ãtvrté nejvût‰í stavební firmû v âeské republi-
ce, udûleno osvûdãení Bezpeãn˘ podnik.

V programu BEZPEâN¯ PODNIK nesmí chybût ãlovûk

Pfiínosy
programuBEZPEâN¯

PODNIK

Nejãastûj‰í zdroje SPÚ Nejãastûj‰í zdroje TPÚ
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Malé a stfiední podniky jsou 
v centru pozornosi

Vût‰ina takov˘ch subjektÛ zaji‰Èuje seznamování
sv˘ch zamûstnancÛ s právními a ostatními pfied-
pisy k zaji‰tûní BOZP smluvnû s odborn˘mi

agenturami nebo fyzick˘mi osobami. Odborná úroveÀ
takov˘ch pracovníkÛ je v‰ak znaãnû rozdílná a ãasto
jsou jimi zamûstnavatelé uvádûni v omyl tím, Ïe ‰kole-
ní BOZP a dokumentace o ‰kolení jsou obsahovû nea-
dekvátní k provozovan˘m ãinnostem. V nûkolika pfiípa-
dech bylo pfii dozoru zji‰tûno, Ïe obsah ‰kolení buì
neobsahoval nutné informace o obecnû závazn˘ch
právních pfiedpisech nebo neobsahoval seznámení za-
mûstnancÛ s konkrétními pfiedpisy nebo s pokyny a ri-
ziky u vykonávané práce – zejména s návody v˘robcÛ
k bezpeãné obsluze pfii práci s konkrétními stroji, zafií-
zeními, náfiadím apod.  

Hodnocení rizik
není komplexní

Zhruba polovina organizací provádí hodnocení rizik
pouze pro úãely pfiidûlování osobních ochrann˘ch pra-
covních prostfiedkÛ, tfietina organizací hodnocení rizik
neprovádí vÛbec. V pfieváÏné vût‰inû organizací, kde
je hodnocení rizik provádûno, b˘vá pouÏívána metoda
jednoduchá, jen zfiídka metoda WHAT IF pfiípadnû HA-
ZOP a témûfi vÛbec ne strom událostí a strom poruch.
Jako zdroje k hodnocení rizik jsou nejãastûji pouÏívány
návody k obsluze, dále pak technologické postupy
a pracovní postupy a vlastní zku‰enosti. Hodnocení ri-
zik se provádí nejãastûji v souvislosti se zavádûním
nov˘ch strojÛ, zafiízení, technologií a ãinností, dále pak
pro potfieby ‰kolení BOZP, zpracování seznamÛ osob-
ních ochrann˘ch pracovních prostfiedkÛ a provádûní
roãních komplexních provûrek BOZP. 

Zhruba v kaÏdé desáté kontrolované organizaci
jsou pouÏívány identifikaãní listy rizik, ojedinûle pak
záznamy hodnotitelsk˘ch skupin, zápisy z roãních
komplexních provûrek a seznamy rizik. Více neÏ 90%
organizací plní poÏadavek na stanovení rozsahu
a právních a ostatních pfiedpisÛ, se kter˘mi musí b˘t
zamûstnanci seznámeni ke splnûní kvalifikaãních pfied-
pokladÛ pro vykonávanou práci. 

Zácvik zamûstnancÛ
ãasto chybí

Zácvik zamûstnancÛ a jeho délka v‰ak u rozhodující
vût‰iny kontrolovan˘ch subjektÛ (napfi. pfii v˘robû
a zpracování kovÛ, kovov˘robû, dfievov˘robû apod.)
není stanoven. Tato skuteãnost byla zji‰tûna jednak pfii

dozorech, ale zejména pfii ‰etfiení závaÏn˘ch úrazÛ.
S mûnícím se trhem práce dochází k tomu, Ïe na volná
pracovní místa nastupují zamûstnanci bez pfiedchozí
praxe v oboru a bez odborné kvalifikace k práci. Pfiesto
ani pro takové zamûstnance nejsou stanoveny vlastní-
mi pfiedpisy zamûstnavatelÛ lhÛty zauãení a zácviku
vãetnû vyhodnocení schopnosti zamûstnance vykoná-
vat pfiidûlenou práci.

Pfii dozoru b˘vá ãasto zji‰Èováno, Ïe není zpracová-
na ani vedena dokumentace pfiedepsaná pfiedpisy ne-
bo tato dokumentace není vedena v pfiedepsaném roz-
sahu. V kontrolovan˘ch subjektech nebyla k dispozici
dokumentace ke strojním a technick˘m zafiízením pfie-
dev‰ím star‰í v˘roby, zejména pak návody v˘robcÛ
k bezpeãné obsluze, nebyly provádûny pfiedepsané re-
vize a kontroly nebo nebyly dodrÏovány jejich pfiede-
psané lhÛty. Dokumentace rovnûÏ neb˘vá aktualizová-
na s ohledem na mûnicí se legislativu nebo zmûny
konkrétních podmínek na pracovi‰tích. 

Vzhledem k úrovni stavu BOZP v mal˘ch a stfied-
ních firmách je tfieba se i v dal‰ích letech soustfiedit pfii
plánování dozoru na firmy této velikosti. Bylo by také
vhodné zváÏit zpracování a postupnou realizaci kon-
cepce mediální politiky oblasti BOZP s cílem zvy‰ovat
právní vûdomí zamûstnavatelÛ, zamûstnancÛ i podni-
kajících fyzick˘ch osob, které samy pracují, rovnûÏ tak
i ‰iroké vefiejnosti o úãelu, potfiebách, cílech a meto-
dách státní politiky v oblasti péãe o BOZP.

DodrÏování stanovené pracovní doby 
v obchodních fietûzcích

Cílem úkolu s tímto názvem provádûného v rámci
celé republiky koncem roku 2001 a v zaãátku roku
2002 bylo ovûfiit, jak jsou plnûna ustanovení Zákoníku
práce v oblasti pracovních podmínek v síti supermar-
ketÛ, hypermarketÛ a v obdobn˘ch obchodních fietûz-
cích. V rámci na‰í pÛsobnosti bylo provedeno celkem
28 kontrol. 

Mezi základní poÏadavky, které byly pfii kontrolách
sledovány, bylo stanovení t˘denní pracovní doby. Nej-
ãastûj‰í závadou zde byla taková pracovní doba, která
neodpovídala pracovnímu reÏimu v prÛbûhu 24 hodin.
Mezi poãetnou skupinu závad lze také pfiifiadit nedo-
statky zji‰tûné v rozvrÏení pracovní doby u zamûst-
nancÛ v souvislosti s poÏadavkem, aby zamûstnanec
mûl nepfietrÏit˘ odpoãinek v t˘dnu bûhem kaÏdého ob-
dobí 7 po sobû jdoucích kalendáfiních dnÛ alespoÀ 35
hodin. 

âasto bylo rovnûÏ zji‰Èováno poru‰ování ustanove-
ní nového paragrafu 94 Zákoníku práce, kter˘ ukládá
zamûstnavateli povinnost vést evidenci pracovní doby,
práce pfiesãas, pracovní pohotovosti a noãní práce

u jednotliv˘ch zamûstnancÛ. V oblasti práce pfiesãas
byly také zji‰tûny nedostatky, které se t˘kaly nedodr-
Ïování limitÛ pfiesãasové práce. 

RovnûÏ i zde bylo v pfieváÏné vût‰inû organizací
zji‰tûno, Ïe zamûstnavatel nemá zpracován vlastní
seznam osobních ochrann˘ch pracovních prostfiedkÛ
na základû vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek
práce. V pûti pfiípadech byla uloÏena finanãní sankce
od 20 do 60 tisíc Kã.

Ing.Zdenûk Ka‰párek, 
Inspektorát bezpeãnosti práce 
pro Severomoravsk˘ kraj se sídlem v Ostravû

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

Stav BOZP v regionu severní Moravy a Slezska

Dozorovací subjekty podle velikosti

501 aÏ 1500 zam.

21 aÏ 100 zam.

1501 a více zam.

101 aÏ 300 zam.

301 aÏ 500 zam.

1 aÏ 20 zam.

Pfii tvorbû programu ãinnosti dáváme pfiednost mal˘m a stfiedním firmám jak zamûfiením úkolÛ, tak v˘bûrem podni-
katelsk˘ch subjektÛ pro dozorovou ãinnost. Tyto podniky ãasto zanikají a vznikají nové, dochází ke zmûnám v˘robních
programÛ, ãasto se mûní zamûstnanci. Narozdíl od velk˘ch firem zde není v pfieváÏnû mífie zaveden systém fiízení
BOZP a pokud je tento systém zaveden a pfiípadnû dokumentován, pak je jeho funkãnost problematická a formální. Zá-
kladní pfiíãinou neuspokojivého stavu péãe o BOZP v této oblasti je zejména obecnû nízké právní vûdomí vedoucích
zamûstnancÛ, ktefií mají dbát na vyhledávání a odstraÀování rizik na v‰ech stupních fiízení v rozsahu sv˘ch funkcí.

Kalendáfi akcí 
7. mezinárodního roãníku
SoutûÏe uãÀÛ stavebních oborÛ 
ve ‰kolním roce 2002/2003 konan˘ch 
jako doprovodn˘ program 
veletrhÛ a v˘stav

6. – 7. února 2003:
Regionální kolo pofiádané pfii 10. jubilejním ve-

letrhu bydlení, realit,renovací a rekonstrukcí 
(PraÏsk˘ veletrÏní areál LetÀany, pofiádá ABF,
a.s.)

27. – 28. bfiezna 2003: 
Regionální kolo pofiádané pfii 10. roãníku sta-

vební v˘stavy FOR ARCH JiÏní âechy 2003
(V˘stavi‰tû âeské Budûjovice, pofiádá ABF,
a.s.) 

14. – 15. dubna 2003: 
Regionální kolo pofiádané pfii 8. mezinárodním

stavebním veletrhu IBF
(V˘stavi‰tû Brno, pofiádá ABF, a.s. a Veletrhy
Brno, a.s.)

13. – 14. kvûtna 2003: 
Slovenské národní kolo pofiádané pfii 6. roãníku

mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH
Slovakia

(V˘stavi‰tû Banská Bystrica, pofiádá BB Expo,
s.r.o. a ABF, a.s.)

22. – 23. kvûtna 2003:
Regionální kolo pofiádané pfii 7. roãníku v˘stavy

stavebnictví a bydleníFOR ARCH Teplice
(Teplice, Zimní stadion, pofiádá ABF, a.s.
a SGR, s.r.o.)

19. - 20. ãervna 2003: 
Regionální kolo pofiádané pfii 12. roãníku Karlo-

varské v˘stavy  
stavebnictví FOR ARCH Karlovy Vary 2003
(Zimní stadion, pofiádá ABF, a.s. a Regionální
stavební sdruÏení  Karlovy Vary)

23. - 25. záfií 2003:
Finále 7. roãníku SUSO pofiádané v rámci do-

provodného programu 14. mezinárodního staveb-
ního veletrhu FOR ARCH 

(PraÏsk˘ veletrÏní areál LetÀany, pofiádá ABF,
a.s.)

listopad 2002:
Regionální kolo pofiádané pfii PrÛmyslovém ve-

letrhu v Ostravû(V˘stavi‰tû âerná Louka, pofiádá
ABF a Ostravské v˘stavy, a.s.)

Zahájení 8. roãníku SUSO 2004
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Úvod
Inspektorát bezpeãnosti práce pro V˘chodoãesk˘

kraj se sídlem v Hradci Králové pÛsobí v oblasti b˘va-
lého V˘chodoãeského kraje. Jde o oblast o územní
rozloze 11 241 km2 a poãtu 1, 23 miliónu trvale Ïijících
obyvatel. 

Reliéf kraje je rÛznorod˘. V stfiední ãásti je úrodná
ãást (Polabská níÏina), ze které smûrem k severu, v˘-
chodu a jihu vyrÛstá pahorkatina, která pfiechází na se-
veru v nejvy‰‰í ãeské hory Krkono‰e, na severov˘cho-
dû v Orlické hory a Jeseníky. Na v˘chodû a jihu pfie-
chází v âeskomoravskou vrchovinu.

Z charakteru kraje vypl˘vá charakter hospodáfiství.
V kraji se vyskytuje pfieváÏnû zemûdûlství, stavebnic-
tví,  zpracovatelsk˘ prÛmysl (potravináfiství, prÛmyslo-
vá v˘roba) a sluÏby. Z prÛmyslové v˘roby je nejroz‰ífie-
nûj‰í textilní prÛmysl  (4,3% poji‰tûncÛ) a v˘roba strojÛ
(4,1 % poji‰tûncÛ). Celkov˘ poãet poji‰tûncÛ je 511
129.

Úrazovost v roce  2001

Charakteristick˘m ukazatelem úrazovosti je úrazo-
vá ãetnost (poãet úrazÛ na 100 poji‰tûncÛ za kalendáfi-
ní rok). Porovnáme-li grafy ukazující úrazovou ãetnost
za posledních 10 let v âR s úrazovou ãetností ve V˘-
chodoãeském kraji zjistíme, Ïe obû kfiivky jsou podob-

né, pouze úrazová ãetnost v kraji je vy‰‰í. Je to zpÛso-
beno tím, Ïe celostátní údaje podstatnû sniÏují velké
mûstské aglomerace (napfi. Praha, Brno), kde je sou-
stfiedûno mnoho úfiadÛ, obchodÛ a ‰kol, ve kter˘ch je
pracovní úrazovost podstatnû niÏ‰í.

Z grafu vypl˘vá, Ïe dal‰í sniÏování pracovních úra-
zÛ je za stávající úrovnû péãe o BOZP jiÏ vyãerpáno
a odmyslíme-li administrativní zmûny vlivem nafiízení
vlády ã. 494/2001 Sb., je dal‰í sniÏování pracovních
úrazÛ moÏné jen zavedením nového pfiístupu k BOZP. 

Nov˘ pfiístup musí b˘t preventivní a systémov˘, to
znamená neãekat na ne‰Èastné události, ale pfiedchá-
zet jim. Samozfiejm˘m preventivním ãinitelem je vyhod-
nocení rizik v organizaci a pfiijetí opatfiení k jejich elimi-
naci, v pfiípadech, kdy to není moÏné alespoÀ k jejich
sníÏení tak, jak to poÏaduje platné znûní Zákoníku prá-
ce. Ukazuje se, Ïe pro mnohé podniky (zvlá‰tû malé)
jde ãasto o vûc zcela neznámou.

Systémov˘ pfiístup k problematice bezpeãnosti práce
spoãívá v zavedení systému fiízení BOZP tak, jak je ob-
vyklé pfii zavádûní systému fiízení jakosti. Jak toho do-
sáhnout ukazují organizace, které se pfiihlásily k získání
ocenûní "Bezpeãn˘ podnik" a toto ocenûní získaly, pfií-
padnû zavedly a certifikovaly jin˘ systém fiízení BOZP. 

Budeme-li porovnávat úrazovost podle jednotliv˘ch
oborÛ ekonomick˘ch ãinností ani zde nedojdeme proti

celostátním údajÛm k podstatn˘m rozdílÛm. Trvale je
nejvy‰‰í úrazová ãetnost ve stavebnictví a zemûdûlství.
V tûchto oborech ãinností je práce vykonávána zpravi-
dla pod vlivem povûtrnosti a ze strany vedoucích pra-
covníkÛ není a nûkdy ani nemÛÏe b˘t dostateãnû dÛ-
slednû kontrolována. ZáleÏí tedy hlavnû na postoji sa-
motn˘ch pracovníkÛ k ochranû sv˘ch ÏivotÛ a zdraví.

Situaci ztûÏuje i zamûstnávání cizincÛ v tûchto obo-
rech. Do uveden˘ch oborÛ je tradiãnû, rok co rok za-
mûfien dozor IBP aÈ jiÏ celostátními úkoly âÚBP, tak
úkoly IBP. âetnost kontrol IBP v uveden˘ch oborech je
trvale podstatnû vy‰‰í, neÏ v oborech jin˘ch.

Vy‰‰í neÏ prÛmûrná pracovní úrazovost je ve zpra-
covatelském prÛmyslu. Zpracovatelsk˘ prÛmysl obsa-
huje 15 ekonomick˘ch ãinností, z hlediska úrazovosti
velmi rozdíln˘ch (viz tabulka 1.).

V tabulce 1 jsou v˘raznû oznaãeny resorty s vy‰‰í
neÏ prÛmûrnou úrazovostí.  

Nejvût‰í úrazovost je v potravináfiském prÛmyslu,
z toho pak zvlá‰tû v masném prÛmyslu (viz tabulka 2.).
NejuÏívanûj‰ím nástrojem je ostr˘ nÛÏ, kter˘ pfii men-
‰ím soustfiedûní na práci nebo smeknutí zpÛsobí mno-
ho pracovních úrazÛ.

Zamûfiení dozoru IBP v r. 2003

Na základû v˘‰e uveden˘ch údajÛ zafiazuje IBP do
svého programu provûrek na rok 2003 provûrky v ná-
sledujících oborech:

■ zemûdûlství se zamûfiením na provoz mechani-
zaãních prostfiedkÛ a opravárenství,

■ stavebnictví se zamûfiením na malé stavební fir-
my a na el. zafiízení staveni‰È, 

■ masná v˘roba,
■ vydavatelství a tisk a v˘roba kartonáÏe,
■ v˘roba kovÛ, 
■ v˘roba strojÛ se zamûfiením na tváfiecí stroje,
■ v˘roba ostatních dopravních zafiízení, 
■ velkoobchod se zamûfiením na manipulaci s ma-

teriálem,
■ pracovní podmínky pracovníkÛ v hlídacích agen-

turách (úkol zafiazen na základû opakovan˘ch
stíÏností zamûstnancÛ),

■ riziková technická zafiízení jako jsou zafiízení
elektrická, v˘mûníkové stanice, plynová zafiízení,
v˘tahy a plo‰iny pro osoby se sníÏenou pohybli-
vostí a jejich bezpeãn˘ provoz.

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

Pracovní úrazovost ve V˘chodoãeském kraji v roce 2001- dozor v roce 2003

Tab. 1 - NadprÛmûrná úrazovost - Vâ kraj 2001 

Rezorty âR Kraj Hradeck˘ Kraj Pardubick˘ okr. HavlíãkÛv Brod okr. Semily celkem poji‰È.

OKEâ název ãetnost závodÛ poji‰. ãetnost závodÛ poji‰. ãetnost závodÛ poji‰. ãetnost závodÛ poji‰. ãetnost

15 v˘roba potravin 3,79 58 6 271 5,61 54 5 942 4,90 14 1 363 5,21 9 491 4,28 14 061

17 textilní prÛmysl 2,76 71 12 478 3,56 40 6 441 2,56 6 706 4,39 18 2 288 2,32 21 913

22 vydavatelství a tisk 1,55 15 817 2,57 5 280 1,79 0 0 0 0 0 0 1 097

27 v˘roba kovÛ 4,84 13 2 935 9,68 5 767 11,34 0 0 0 0 0 0 3 702

29 v˘roba strojÛ 3,97 54 8 128 4,87 69 9 360 3,41 15 2 529 4,67 8 936 2,46 20 953

34 v˘roba mot. vozidel 2,61 13 5 068 2,29 9 3 360 3,69 0 0 0 0 0 0 8 428

35 v˘r. ostat. dopr. zafi. 3,82 0 0 0 5 948 5,06 0 0 0 0 0 0 948

36 v˘roba nábytku 3,43 36 4 045 4,70 21 1 772 4,23 6 387 4,91 11 1 148 3,92 7 352

50 údrÏba, prodej mot. voz. 2,43 14 836 4,19 21 1 113 4,40 0 0 0 0 0 0 1 949

51 velkoobchod 1,67 60 3 882 2,40 72 4 368 2,22 11 728 1,92 6 202 1,98 9 180

70 nemovitosti 0,99 16 1 117 2,69 10 584 2,05 0 0 0 0 0 0 1 701

90 odstraƒování odpadÛ 3,49 17 1 215 4,44 15 917 3,82 4 307 3,58 0 0 0 2 439

92 rekreace 0,88 24 1 909 1,73 10 764 0,39 0 0 0 0 0 0 2 673

úrazová ãetnost vy‰‰í o více neÏ 0,5 proti celostátní

úrazová ãetnost vy‰‰í neÏ celostátní

Dokonãení na str. 7
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Zafiazení dal‰ích úkolÛ nevypl˘vá jen z úrazové ãet-
nosti. Úkoly budou smûrovány zejména na dozor
v mal˘ch a stfiedních firmách.

Uveden˘ princip vychází ze zku‰eností, Ïe v mi-
nul˘ch letech novû vznikly firmy, zamûfiené na v˘rob-
ní ãinnost. V˘roba je provádûna na zastaral˘ch stro-
jích, ãasto v nevyhovujících prostorách. Problematika
bezpeãnosti práce je zde zanedbávána. Bezpeãnosti
práce se firma vûnuje jen okrajovû, nebo ji pfiehlíÏí.
Tento úkol mÛÏe b˘t povaÏován za prevenci v tom
smyslu, Ïe v rámci dozoru se ‰ífií osvûta v oblasti
BOZP a dozor jednoznaãnû vede ke zlep‰ení pra-
covních podmínek zamûstnancÛ. V rámci kraje je
evidováno asi 220 000 podnikajících subjektÛ a pod-
le evidence âSÚ je zhruba 3 200 organizací s 25
a více zamûstnanci. Ostatní jsou malé organizace,
vãetnû podnikajících fyzick˘ch osob (celkem 217
000). Jejich úrazovost se ve statistice objeví bez roz-
li‰ení odvûtví.

Souãástí vybran˘ch úkolÛ bude i úkol ke sledování
a rozboru pracovní úrazovosti na organizacích a vyba-
vení a uÏívání OOPP.

Ing. Miloslav Koãí, vedoucí inspektor

s naprosto jasnû definovanou strukturou cílov˘ch skupin
náv‰tûvníkÛ a tomu odpovídala i celková poptávka, kon-
takty i profesní struktura náv‰tûvníkÛ expozice.

Obdobnû jako v pfiípadû veletrhu FOR ARCH se
uskuteãnil v prÛbûhu veletrhu dotazníkov˘ prÛzkum, kde
se zkoumaly pfiedev‰ím pohledy odborné vefiejnosti na
stav a oãekávan˘ v˘voj v oblasti BOZP (struktura vzorku
je uvedena v tabulce 2).

V‰ichni náv‰tûvníci stánku byli pfiesvûdãení, Ïe oblast
BOZP má nezastupiteln˘ v˘znam v managementu firem,
ale 97,6% dotazovan˘ch se domnívá, Ïe v˘znam ochra-
ny zdraví a bezpeãnosti pfii práci s ohledem na oãekáva-
n˘ vstup âR  do EU a moÏnost volného pohybu pracov-
ních sil poroste. O dal‰ích záleÏitostech vypovídají tabul-
ky.

Respondenti uvedli celkem 101 nejrÛznûj‰ích infor-
maãních zdrojÛ, ze kter˘ch ãerpají informace o BOZP,

Pozitivní roli sehrály nabízené propagaãní pfiedmû-
ty, plakáty, náv‰tûvníci ocenili i novou ta‰ku, do které
si ukládali informaãní materiály, jablka, koláãky nebo
bonbony, které pfiilákaly nejprve dûti a posléze i jejich
rodiãe. Kladnû byla pfiijata broÏura pro kutily, která
musela b˘t dennû doplÀována kvÛli enormní poptáv-
ce. 

Tfietí skupina náv‰tûvníkÛ (asi 10%) oceÀovala sku-
teãnost, Ïe se bere oblast bezpeãnosti a ochrany zdra-
ví pfii práci pofiád váÏnû a Ïe se VÚBP Praha dokázal
pfiedstavit i v takové oblasti jako je stavebnictví. 

Ocenili pfiedev‰ím „nápaditost prezentace“, „dotaz-
níkov˘ prÛzkum“, „rozsah informací poskytovan˘ch de-
legáty na stánku“, „snahu pomoci mal˘m a stfiedním fir-
mám i jednotlivcÛm naplnit poÏadavky pfiedpisÛ“. Pro
fiadu pfiíchozích byla prezentace BOZP na stavebním
veletrhu pfiekvapením.

âtvrtá skupina náv‰tûvníkÛ  (asi 5%) ocenila
moÏnost konzultací a zejména prÛbûÏnou aktualizaci
informací na webové stránce a existenci BOZPcent-
ra.

Pátá skupina náv‰tûvníkÛ  se nevyjádfiila konkrétnû
nebo pfiedstavovala respondenty, které nápad prezen-
tovat bezpeãnost a ochranu zdraví na veletrhu zamûfie-
ného na stavebnictví pfiíli‰ zaujal.

Jak hodnotili prezentaci náv‰tûvníci
INTERPROTEC

Cílem leto‰ní prezentace BOZP na specializovaném
veletrhu INTERPROTEC bylo pfiedev‰ím pfiedstavit co
nej‰ir‰í vefiejnosti moÏnosti informaãního serveru
www.bozpinfo.cz, kter˘ je jiÏ od léta v plném provozu
a pfiedstavuje perspektivní elektronick˘ informaãní ná-
stroj v systému BOZP s vazbou na evropsk˘ systém
Focal Point. Kromû toho pfiedstavuje v blízké budouc-
nosti aktuální nástroj pro rozvoj osvûty a vzdûlávání
(a popfiípadû e-learningu) a produkt s vyuÏitím v oblas-
ti e-commerce. Tradiãnû  obsahovala prezentace na-
bídku odborné literatury systému BOZP a klasick˘ con-
sulting. Poprvé se v rámci spolupráce firem podafiilo
uskuteãnit festival odborn˘ch filmÛ, kter˘ se tû‰il velké-
mu zájmu náv‰tûvníkÛ  spoleãného stánku a byl zají-
mav˘m dynamick˘m prvkem expozice.

Na základû v˘sledkÛ bylo moÏné jednoznaãnû kon-
statovat, Ïe je veletrh v˘raznû odbornou záleÏitostí

aktualitách a dal‰ím v˘voji a aktivitách (tabulka 3). Po-
díl v hlavních skupinách dává jednoznaãnou odpovûì
na budoucí v˘voj v oblasti tvorby nosiãÛ.

Jako jiné zdroje jsou oznaãovány veletrhy a jejich
doprovodné programy, spolupráce s poradci a konzul-
tanty, rÛzná ‰kolení a semináfie, ‰kolení na pracovi‰-
tích a popfiípadû i nejrÛznûj‰í profesní setkání a v˘mû-
na zku‰eností. To jsou oblasti, kde je moÏné cílevûdo-
mû pfiipravit osvûtové nástroje a zahrnout do servisu,
kter˘ by mohl b˘t za úplatu poskytován odborné vefiej-
nosti a dal‰ím subjektÛm. Otázkou je samozfiejmû tvor-
ba pfiimûfiené ceny.

Bylo uvedeno celkem 101 nejrÛznûj‰ích oblastí,
o které mají respondenti z hlediska informací systému
BOZP zájem. Tyto informace byly zpracovány do nûko-
lika klíãov˘ch oblastí (tabulka 4), ale struktura zájmu je
v hlavních smûrech pomûrnû vyrovnaná. Je zajímavé,
Ïe se v dotazech objevila nejvíce poptávka po v‰eo-
becn˘ch informacích a naopak je velice nízká poptávka
po ‰koleních a podobn˘ch formách v˘uky. Tento trend
by mohl b˘t vodítkem pro marketingová opatfiení ‰koli-
cích stfiedisek.

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

Tab.2. Úrazová ãetnost - v˘roba potravin v krajích Královéhradeckém a Pardubickém v roce 2001 

OKEâ 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 celkem poji‰È.

Královéhradeck˘ kraj

ãetnost 2001 11,6 4,1 2,4 6,2 2,9 3,5 4,8

poãet poji‰tûncÛ 1669 217 1051 162 562 2226 394 6281

Pardubick˘ kraj

ãetnost 2001 9,9 1,9 3,8 3,1 2,2 3,3 3,4

poãet poji‰tûncÛ 1491 53 1171 227 851 1738 411 5942

15.1 V˘roba masa a masn˘ch v˘robkÛ
15.2 Zpracování ryb a rybích v˘robkÛ
15.3 Zpracování ovoce zeleniny a brambor
15.4 V˘roba rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch olejÛ a tukÛ
15.5 Úprava a zpracování mléka
15.6 V˘roba ml˘nsk˘ch a ‰krobárensk˘ch v˘robkÛ
15.7 V˘roba hotov˘ch krmiv
15.8 V˘roba ostatních potravináfisk˘ch v˘robkÛ
15.9 V˘roba nápojÛ

Veletrhy jako nástroj osvûty BOZP
Pokraãování ze str. 3

Tabulka 2 - Profesní struktura respondentÛ na INTERPROTEC

Systém BOZP SloÏky IZS Státní správa ·kolství OSVâ v BOZP Jiné profese Vzorek celkem
22 8 2 8 7 13 60
36,7% 13,3% 1,2% 13,3% 12% 23,3% 100%

Poznámka k tabulce 1: Ve skupinû, která je vedena jako „Jiné“ jsou uvedeny profese napfi. projektant, manaÏer, soudní znal-

ci, pracovník bezpeãnostní sluÏby, energetik apod. 

Tabulka 4 - Struktura oblastí, o které je nejvût‰í zájem

Celkem âinnost a metodika ·kolení Legislativa OOPP Prevence Oborové pfiedpisy V‰eobecné informace 
a právní normy a anal˘zy z BOZP

101 12 6 15 11 16 12 29
100% 12% 6% 15% 11% 16% 12% 29%

Poznámka k tabulce 4: V‰eobecné informace, o které mají respondenti zájem, spadají pfiedev‰ím do oblasti ergonomie, hy-
gieny práce, havarijního plánování, certifikace, internetové komunikace, strojírenství, tûÏby dfieva a dopravy apod. 

Tabulka 3 - Hlavní struktura informaãních zdrojÛ 

Tisk,noviny, ãasopisy Odborná literatura Internet Systém IBP a vzdûlávání Jiné Celkem
20 24 23 22 14 101
20% 24% 23% 22% 14% 100%
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ZPRAVODAJ

Ing. EvÏen Bílek,Ph.D.
V˘zkumn˘ ústav bezpeãnosti práce

Celosvûtová síÈ World Wide Web je v souãasnosti
schopna vstfiebat, uchovat a nabídnout nesmírné
mnoÏství informací z mnoha oborÛ a z celého svûta.
Vyhledávání informací na internetu je dnes pravdûpo-
dobnû nejv˘znamnûj‰ím zpÛsobem jejich získávání.

Internet zprostfiedkovává rychl˘ a jednoduch˘ pfií-
stup k elektronick˘m informaãním zdrojÛm, a proto je
také vyuÏíván v oblasti bezpeãnosti a ochrany zdraví
pfii práci.

Internetové stránky V˘zkumného ústavu bezpeã-
nosti práce (http://www.vubp.cz) zaãaly vznikat v r.
1997. Ústav koncipoval od poãátku své webové strán-
ky takov˘m zpÛsobem, aby zároveÀ pfiispívaly i k osvû-
tû v oblasti BOZP v âR. Tuto osvûtovou funkci plnila
pÛvodnû  na tomto webu pfiedev‰ím rubrika „Centrum
technické pomoci“. 

Internetové stránky zamûfiené na oblast BOZP pro-
vozují také Ministerstvo práce a sociálních vûcí âR,
které je ústfiedním orgánem státní správy odpovûdn˘m
za oblast BOZP v âR (http://www.mpsv.cz), Institut v˘-
chovy a vzdûlávání v Brnû (http://www.ivbp.cz), âesk˘
úfiad bezpeãnosti práce (http://www.cubp.cz), Institut
technické inspekce (http://www.iti.cz). Vedle zmínû-
n˘ch institucí existuje také fiada komerãnû zamûfien˘ch
webÛ, které jsou provozovány  subjekty, jeÏ podnikají
v oblasti BOZP. Tyto stránky nabízejí, kromû konkrét-
ních sluÏeb a produktÛ, také ‰iroké spektrum informací
z oboru BOZP, které jsou v‰ak z vût‰í ãásti poskytova-
né za úplatu.

Krize z nadbytku a jak jí fie‰íme

V souladu s koncepcí informaãní politiky MPSV âR
na období 2001-2003 zahájil V˘zkumn˘ ústav bezpeã-
nosti práce poãátkem bfiezna tohoto roku na internetu
provoz informaãního serveru BOZPinfo.cz
(http://www.bozpinfo.cz), kter˘ slouÏí podnikové sféfie,
státní správû, odborné vefiejnosti i dal‰ím uÏivatelÛm
pfiedev‰ím z fiad mal˘ch a stfiedních podnikÛ. 

Server BOZPinfo.cz je národní informaãní web pro
oblast BOZP v âR. Navazuje na národní Focal Point
âR, kter˘ má vytváfiet informaãní propojení mezi EU
a âR v oblasti BOZP.  Weby BOZPinfo a Focal Point
âR spolu úzce spolupracují a vzájemnû se doplÀují.
BOZPinfo.cz  server je navrÏen jako  jeden z hlavních
prvkÛ národní informaãní sítû IS BOZP, která je v âes-
ké republice budována za pfiispûní MPSV âR, na zá-

kladû usnesení vlády âR ã.
986 ze 4. fiíjna 2000, ve kte-
rém je uloÏeno zajistit, ve
spolupráci s orgány a organi-
zacemi pÛsobícími v oblasti
BOZP, vybudování integrova-
ného komplexního informaã-
ního zdroje z oblasti BOZP. 

Hlavní cíle informaãního
serveru BOZPinfo.cz:

■ Shrnout pfiehlednû na
jedné internetové adrese in-
formace z oblasti BOZP a za-
jistit vhodnou formu jejich pre-
zentace pro potfieby podniko-
vé sféry a odborné vefiejnosti.

■ Zajistit pfiístup vefiejnosti
k technick˘m a vûdeck˘m novinkám a usnadnit jí ori-
entaci v informacích vztahujících se k problematice
BOZP.

■ Vytvofiit na internetu prostor pro publikování od-
born˘ch ãlánkÛ z oboru BOZP a v˘mûnu zku‰eností
a názorÛ.

■ Vytvofiit na internetu prostor pro shromaÏdování
dokumentÛ a informací pro potfieby praxe z této oblasti.

Partnefii projektu:

Ministerstvo práce a sociálních vûcí v âR (MPSV),
âesk˘ úfiad bezpeãnosti práce (âÚBP) vãetnû regio-
nálních inspektorátÛ bezpeãnosti práce (IBP), Institut
technické inspekce Praha (ITI), Institut v˘chovy bez-
peãnosti práce (IVBP).

Jaké rubriky má server nyní a co obsahují

V souãasné dobû má server v provozu deset rubrik:
BOZP v EU - informace o legislativních aktivitách

EU t˘kajících se BOZP a pfiíbuzn˘ch oborÛ, publikova-
n˘ch v Official Journal of European Communities
(Úfiedním vûstníku EU) s odkazy na plné texty tûchto
dokumentÛ fiady  L, a kolekce odkazÛ na relevantní
webové stránky v EU i âR. 

âlánky - odborné ãlánky na aktuální témata
z BOZP a pfiíbuzn˘ch oborÛ, (podrubriky: ¤ízení BOZP,
Bezpeãnost práce, Ochrana zdraví, Technická bezpeã-
nost, Bezpeãnost ve stavebnictví, Ochrana pfied poÏá-
rem a v˘buchem, Prevence havárií, Îivotní prostfiedí,
Doprava a pfieprava, Povodnû a co dál).

Diskusní fórum - tematicky zamûfiené diskuse
k aktuální problematice v oblasti BOZP vãetnû komen-
táfiÛ k publikovan˘m ãlánkÛm.

Kalendáfi akcí - pfiehled akcí (v˘stavy, doprovodné
programy, semináfie apod.) z oblasti BOZP konan˘ch
v âR a ve svûtû. 

Odkazy - strukturovaná kolekce internetov˘ch ad-
res z oblasti BOZP a pfiíbuzn˘ch oborÛ v âR, EU i ve
svûtû.

OKO - elektronick˘ off-line zdroj informací o pfiírÛst-
cích odborné literatury v knihovnû VÚBP.

Právo - pfiehled o platné legislativû z BOZP v âR.
Správná praxe - praktické návody „jak na to“, pre-

zentace osvûtov˘ch akcí, kampaní a programÛ na pod-
poru bezpeãnosti práce a ochrany zdraví apod. (pod-
rubriky: Systém fiízení BOZP, Praktické návody a dopo-
ruãené postupy, Prevence rizik, Prevence závaÏn˘ch
havárií, BOZP v resortu MPSV, Kampanû a programy
k BOZP, Elektronické pfiíruãky a Formuláfie pro praxi
v BOZP).

Statistiky - statistické pfiehledy o pracovních a smr-
teln˘ch pracovních úrazech v âR za uplynulé období.

Vûda a v˘zkum – pfiehled  projektÛ a v˘zkumn˘ch
zámûrÛ zab˘vajících se fie‰ením problematiky BOZP.

BOZPinfo.cz jsou webové stránky pfiedev‰ím pro
Vás, na jejichÏ pfiípravû se mÛÏete podílet i Vy! Uvítá-
me Vá‰ zájem, pfiipomínky, námûty ãi doporuãení jak
zkvalitnit a zlep‰it stránky BOZPinfo.cz a tím i na‰e
sluÏby urãené Vám i dal‰ím zájemcÛm. Své pfiipomín-
ky, názory a zku‰enosti nám mÛÏete zaslat na e-mailo-
vou adresu bozpinfo@vubp-praha.cz.

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

Informaãní server BOZP je v plném provozu

BOZPCENTRUM AKTUÁLNù

Letos uÏ potfietí vychází ve Zpravodaji BOZP „mÛj“ sloupek, v nûmÏ bych chtûla opût
informovat o novinkách z poradenského, konzultaãního a informaãního stfiediska BOZP-
centrum V˘zkumného ústavu bezpeãnosti práce v Praze. V kontextu dramatick˘ch, mís-
ty aÏ tragick˘ch událostí, které, obraznû i doslovnû, probûhly – a hluboce otfiásly – v le-
to‰ním roce celou na‰í republikou, se moÏná jeví obsah tohoto sloupku jako více neÏ ne-
podstatn˘. Ale není tomu tak !

V poslední sérii informaãních materiálÛ VÚBP nejsou uvedeny úplné a správné kon-
takty na stfiedisko, dovoluji si tedy pfiipomenout, Ïe od 22. záfií je spojení moÏné telefo-
nem na ãíslo 900119012 a faxem na ãíslo 222212364.

Oficiální e-mailová adresa stfiediska bozpcentrum@vubp-praha.cz vede vzhledem
k omezením informaãního systému VÚBP stále pouze na pracovi‰tû v sídle VÚBP (Pra-
ha 1, Jeruzalémská 9), pfiímo do stfiediska (v sídle âÚBP, Praha 1, Ve Smeãkách 29) je

moÏno pouÏít zatím e-mailovou adresu bozpcentrum@volny.cz. Stfiedisko není a nebu-
de napojeno na telefonní ústfiednu VÚBP ani âÚBP.

Znovu bych ráda upozornila na dále probíhající odklon ãinnosti stfiediska od pro-
deje „spotfiebního“ zboÏí smûrem k poskytování poradensk˘ch, konzultaãních a infor-
maãních sluÏeb. Prodej odborné literatury sice probíhá, ale pfiedev‰ím jako doplÀko-
vá sluÏba. Omezení prodeje se vztahuje novû i na tiskopisy z oblasti BOZP a PO –
zvlá‰tû ve vût‰ím mnoÏství je zájemcÛm doporuãuji nakupovat ve specializovan˘ch
prodejnách kanceláfisk˘ch potfieb ãi na dobírku pfiímo u jejich dodavatelÛ, zejména
proto, Ïe VÚBP není plátcem DPH. 

Stfiedisko pfiijímá objednávky velk˘ch mnoÏství publikací a tiskopisÛ pouze z pro-
dukce VÚBP, popfiípadû z produkce RoVS (tituly obou dodavatelÛ je v‰ak nutno ob-
jednávat oddûlenû, a to pfii objednávání jakéhokoli mnoÏství zboÏí).

Jako symbolick˘ pfiíspûvek stfiediska k provádûní „povodÀov˘ch“ likvidaãních
a asanaãních prací byly od 19. srpna sníÏeny ceny ochrann˘ch rukavic a ochrann˘ch
kosmetick˘ch pfiípravkÛ na 50 %, od 2. záfií aÏ do vyprodání zásob se tato sleva bude
vztahovat na ve‰keré OOPP a bezpeãnostní tabulky, které jsou dosud v nabídce.
Prodej tohoto sortimentu by mûl b˘t ukonãen k 31. prosinci 2002.

Za BOZPcentrum:
Ing. Marie ·evãíková

Co nového nabízí


