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Program „Bezpečný podnik“

Dva kroky ke změně
v úrazovém pojištění

V rámci doprovodného programu výstavy PROTECT 2003 - Ostrava se dne
6. listopadu uskutečnilo předání osvědčení
„Bezpečný podnik“ zástupcům organizací, které splnily stanovené podmínky. Tomuto slavnostnímu aktu předcházelo vystoupení vedoucích představitelů Českého úřadu bezpečnosti
práce, Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR, zástupců oceněných organizací a řady
dalších, kteří mimo jiné zhodnotili také význam
a přínos programu „Bezpečný podnik“ pro
zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Zmíněny byly rovněž povinnosti, které pro Českou republiku vyplývají
v oblasti BOZP především z Úmluv MOP,
směrnic Evropské unie a z dalších mezinárodně přijatých dokumentů. Až do letošního roku
však neexistoval žádný dokument stanovující
základní požadavky a přístup k řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
kterým by se Česká republika také zavazovala
k jejich prosazování. Zásadní změnou s celospolečenským dopadem je vládou schválená
„Národní politika BOZP“, ve které je vyjádřena podpora také aktivitám, které vedou
ke zvyšování úrovně BOZP v organizacích.
Jednou z citovaných aktivit je i program
„Bezpečný podnik“, který je nejen jedním
ze způsobů, jak implementovat systém
řízení BOZP do celkového systému řízení
uplatňovaného v dané organizaci, ale je
zároveň systémovým přístupem k naplnění požadavků, uložených zaměstnavateli
na úseku BOZP zákonem.
V souvislosti s tím bylo konstatováno, že
do budoucna již nebude stačit pouhé odstraňování nedostatků zjištěných v oblasti BOZP,
ale od organizací bude vyžadováno důslednější plnění požadavků předpisů na prevenci,
a to i jejich důraznějším vynucováním ze
strany orgánů SOD, s cílem předcházet tak
vzniku mimořádných událostí. Z toho důvodu
by se měl změnit také přístup orgánů SOD
k provádění kontrolní činnosti. Zaměřit se více
na hledání příčin nedostatků zjišťovaných
v organizacích a navrhovat potřebná preventivní opatření, která zajistí, že k podobným
nedostatkům již nebude docházet. Uplatňovat
přitom systémový přístup, kdy při zjištění nedostatků je nutné hledat příčinu jejich vzniku
v systému řízení BOZP a stanovit opatření
a doporučení systémového charakteru. Cílem by mělo být komplexní prověření, zda
zaměstnavatel stanovil preventivní opatření
k předcházení vzniku rizik a zda tato opatření
skutečně preventivně řeší příčiny vzniku rizik
ve vztahu ke konkrétnímu stavu a podmínkám
na daném pracovišti. V souladu s požadavky
„Nové strategie ES v oblasti BOZP na léta
2002 – 2006“ bude rovněž nutné zabývat se
vytvářením podmínek pro zajištění pracovní
pohody na pracovištích.

Vláda České republiky stanovila jako jednu z priorit připravit návrh nového průběžně
financovaného veřejnoprávního systému úrazového pojištění. Ten bude výrazně motivovat
zaměstnavatele i zaměstnance k vytváření
podmínek pro bezpečnou práci. Efektivní úrazové pojištění bude plnit vedle své sociální
úlohy úlohu preventivní a úlohu rehabilitační,
jejímž cílem je návrat poškozeného do pracovního procesu. Současný způsob pojištění následků pracovních úrazů a nemocí z povolání
právě tyto úlohy neplní.
Cílem připravované změny systému je
komplexní úrazové pojištění zaměstnavatele
proti následkům pracovních úrazů a nemocí
z povolání. Vytvoření nového systému pojištění vyžaduje dva zásadní kroky.
První krok zahrnuje převedení správy úrazového pojištění na jednoho nositele, vytvoření institutů prevence a rehabilitace, zavedení
motivačního prvku ve formě příplatků a slev
na pojistném (bonus-malus), vytvoření informačního systému, získání podkladů pro ekonomickou analýzu finančních toků v úrazovém
pojištění, analýzu finančních toků, objektivní
nastavení parametrů v úrazovém pojištění
a zavedení posuzování úrazového poškození
pro účely stanovení úrazového odškodnění
(renty).
Druhým krokem by měla být transformace
nositele úrazového pojištění na veřejnoprávní
instituci hospodařící s vlastním a svěřeným
majetkem (fondové hospodaření).
Pro návrh řešení prvního kroku je zásadním rozhodnutím stanovení nositele úrazového pojištění. Posouzením možností, zejména
ekonomických, jsou navrhovány současné
orgány ČSSZ. Protože jedním z cílů nové
úpravy je zprůhlednění systému pojištění,
nabízí navrhovaný způsob efektivní řešení
tohoto cíle.
Svěření správy úrazového pojištění ČSSZ
přinese významné informace o finančních tocích již v krátké době od jejího převzetí. Analýza zmíněných informací přinese údaje potřebné pro přechod k druhému kroku, transformaci
nositele úrazového pojištění na veřejnoprávní
instituci. Zároveň se tímto vyhoví závazkům
ČR přijatým ke vstupu do Evropské unie.
Úrazové pojištění bude v systému ČSSZ
spravováno odděleně od ostatních druhů pojištění. Lze předpokládat, že toto řešení přinese snížení nákladů na provoz a správu pojištění a minimalizaci počtu neplatičů pojistného.
Měl by tak vzniknout prostor pro preventivní
aktivity podporované pojištěním v rámci reálných sazeb pojištění. Dále pak převzetí výplaty starých závazků (rent) vzniklých od roku
1993 zavedením úrazového pojištění.
Jiří Hofman,
náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR
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V roce 2003 vstoupil program „Bezpečný
podnik“ již do sedmého roku své existence.
Právě v tomto roce doznal také zásadních
změn, které umožní organizacím postupujícím podle tohoto programu zavedení systému řízení BOZP, který odpovídá současným
požadavkům a trendům uplatňovaným
jak MOP, tak i v rámci EU např. příručkou
ILO–OSH 2001 a OHSAS 18001, které jsou
návodem k zavedení systému řízení BOZP
v organizacích. Vzhledem k tomu, že požadavky stávající verze programu jsou plně kompatibilní s požadavky příručky ILO–OSH 2001
i OHSAS 18001, nabízí se podnikům možnost dokladovat získáním
osvědčení
„Bezpečný podnik“ také splnění požadavků
OHSAS 18001.
V závěru doprovodného programu výstavy
PROTECT 2003 předali Ing. Hofman za
MPSV ČR a Ing. Elbel za ČÚBP osvědčení
„Bezpečný podnik“ zástupcům 5 organizací,
které splnily stanovené podmínky. Od vyhlášení programu „Bezpečný podnik“ tak bylo
předáno celkem 62 osvědčení 39 organizacím, z toho 14 organizací získalo již druhé
osvědčení v pořadí.

předání osvědčení Bezpečný podnik

Osvědčení „Bezpečný podnik“ převzal za
společnost:
KAUČUK, a. s.
Ing. Pavel Adam,
ředitel úseku Všeobecných záležitostí
Severomoravská energetika, a. s.
Ing. Jaroslav Veselský,
generální ředitel
INELSEV s. r. o.
Ing. Petr Komma,
technický ředitel
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s. r. o.
Ing. Jan Urbiš,
jednatel společnosti
Kostelecké uzeniny a. s.
MVDr. Jiří Bambula,
generální ředitel.
Ing. Pavel Šalamon,
Český úřad bezpečnosti práce
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Kde jsou nejčastější zdroje úrazů
Podkladem k informacím o zdrojích pracovních úrazů, k nimž došlo v roce 2002, byla
zpracovaná data o pracovních úrazech pořízených inspektoráty bezpečnosti práce a uložených v bázi dat ČÚBP. Soubor dat z roku 2002
obsahoval data připravená ze 70 276 záznamů
o úrazu, které inspektorátům zaslaly podniky
podléhající dozoru systému ČÚBP.
Zpracovaný vzorek a z něj odvozené relativní četnosti jsou pro část podniků, které podléhají dozoru systému ČÚBP, proto dostatečně
reprezentativní.
Nejvýraznějšími podskupinami ze sedmi
základních skupin zdrojů úrazů byly následující:
Ze skupiny V. Materiál, břemena, předměty
- břemena (materiál, předměty přemisťované
nebo jinak manipulované)
- působení ostrými hranami, vyčnívajícími hroty
apod. při různé manipulaci
- pád předmětů.
Ze skupiny IV. Pracovní příp. cestovní dopravní prostory
- vnitropodniková pracoviště (komunikační prostory) jakékoliv úrovně
- pády osob na rovině
- schody, žebříky, výstup, pády osob na nich
a z nich
- silnice, cesty apod., včetně dopravních a pracovních prostorů kolejových drah.
Ze skupiny III. Stroje
- zvláštní stroje potravinářského, tukového
a tabákového průmyslu
- okružní, rámové a jiné pily na dřevo
- zvláštní stroje textilní a oděvnické
- brusky, čističky a leštičky kovů.
Ze skupiny VI. Nářadí, nástroje, ručně ovládané strojky a zařízení
- nástroje ruční (řezací, sekací, krájecí, dlabací, probíjecí, rycí, ubírací, brousicí)
- pomocné ruční nářadí bicí, utahovací, přidržovací, spájecí a svařovací.
Ze skupiny I. Dopravní prostředky
- motorové silniční dopravní prostředky
- nemotorové dopravní prostředky vnitropodnikové (na koleji i bez)
- motorové dopravní prostředky vnitropodnikové (kolejové i bez kolejí).
Ze skupiny VII. Průmyslové škodliviny, horké
látky a předměty, oheň a výbušniny
- horké látky tekuté a plynné
- horké látky pevné, horké předměty, zařízení
- látky žíravé a leptavé.
Četně zastoupenou základní skupinou
byla skupina XI. Jiné zdroje s výraznou podskupinou „Jiné zdroje, které nelze zařadit do
předchozích značek“. Tato skupina byla nejčastěji užívána při klasifikaci úrazů v územní
působnosti IBP pro hl. m. Prahu a nejméně
v územní působnosti IBP pro Královéhradecký
kraj a Pardubický kraj.
Nejsmutnější jsou smrtelné pracovní úrazy,
vždy zcela zbytečné.
V roce 2002 bylo v ČR zaznamenáno
celkem 206 smrtelných pracovních úrazů,
z toho bylo 9 úrazů způsobeno ženám. Mezi
zraněnými bylo 8 osob s cizí státní příslušností.
Z nich měly 4 osoby státní příslušnost slovenskou, 3 ukrajinskou a 1 polskou.
Soubor zahrnuje data o 195 smrtelných
pracovních úrazech, k nimž došlo v podnicích
podléhajících dozoru systému ČÚBP a dále
data o 11 smrtelných pracovních úrazech,
k nimž došlo na pracovištích nebo při činnostech podléhajících dozoru orgánů ČBÚ.
Počet smrtelných pracovních úrazů v roce
2002 představuje celkové snížení počtu smrtelných úrazů oproti roku 2001 o 25 případů, tedy
o necelých 11 %.
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Ke zvýšení počtu však došlo v územní působnosti IBP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj a IBP pro Jihočeský kraj a Vysočinu,
kde počet smrtelných pracovních úrazů narostl
o 7 případů, dále v územní působnosti IBP pro
Ústecký kraj a Liberecký kraj, nárůst o 6 případů
a v územní působnosti IBP pro Středočeský
kraj, kde nárůst činí 4 případy.
Snížení počtu je patrné v územní působnosti IBP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj o 21 případů, IBP pro Jihomoravský kraj
a Zlínský kraj o 13 případů, IBP pro hl. m. Prahu
o 11 případů, IBP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj o 4 případy. Tyto změny ovlivnily nepatrně i hodnoty ukazatele četnosti případů smrtelných pracovních úrazů na 10 000 pojištěnců.
Hodnota tohoto ukazatele se v ČR snížila proti
předešlému roku z hodnoty 0,52 na 0,46.
Oproti předcházejícímu roku se nepatrně
snížil i podíl smrtelných pracovních úrazů na
celkovém počtu pracovních úrazů (z 0,25 % na
0,23 %). Více než 51 % smrtelných pracovních
úrazů vzniká v pouhých pěti krajích, a to ve
Středočeském kraji (27, tj. 13,1 % smrtelných
pracovních úrazů), v Královéhradeckém kraji
(21, tj. 10,2 %), v Moravskoslezském kraji
(20, tj. 9,7 %) a v hl. m. Praze (19, tj. necelých
9,7 %). Nejméně smrtelných pracovních úrazů
bylo zaznamenáno v Karlovarském kraji (4, tj.
1,9 % smrtelných pracovních úrazů).
Téměř 72 % smrtelných pracovních úrazů
vzniklo v podnicích zařazených do pouhých
čtyř ze třinácti celkem zaznamenaných kategorií OKEČ.
V kategorii Zpracovatelský průmysl
vzniklo 53 případů, tj. 25,7 % smrtelných pracovních úrazů, v kategorii Stavebnictví bylo
evidováno 46 případů, tj. 22,3 % smrtelných
pracovních úrazů, v kategorii Doprava, skladování a spoje bylo zaznamenáno 32 případů, tj. 15,5 % smrtelných pracovních úrazů
a v kategorii Zemědělství a myslivost, lesní
hospodářství 22 případů, tj. 10,7 % smrtelných pracovních úrazů.
Trendy v BOZP jsou charakterizovány úsilím vybudovat příznivé podmínky pro zapojení
všech zaměstnanců do procesu trvalého zvyšování úrovně BOZP. V České republice je téměř
osm set tisíc podnikatelů (zdroj ČSÚ) a zdaleka
ne všichni jsou vedeni prioritní snahou vytvořit
bezpečné pracoviště svým zaměstnancům.
Tím se komplikuje prosazování zmíněných
cílů v činnosti systému ČÚBP a je nemyslitelné včas postihnout veškeré subjekty, které
porušují vědomě či nevědomě příslušné normy.
Proto se stává hlavním úkolem zajistit včasnou
a účinnou prevenci, která by se měla pozitivně
odrazit i v dalších bilancích úrazovosti v ČR.
(Podle materiálů ČÚBP zpracoval
PhDr. Zdeněk Svoboda)

Aktuální nabídka
publikací VÚBP
Bezpečnost práce skladovacích
zařízení sypkých hmot a bezpečnost
jejich obsluhy
Kontaktní osoba: Martina Šedivá,
VÚBP NIVOS-BP,
Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1,
tel. 221 015 891, fax 224 210 494,
sediva@vubp-praha.cz
www.vubp.cz
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Vzdělávání
pro bezpečnost
Pod tímto označením se skrývá zkrácený
název projektu programu Leonardo da Vinci
„Risk Prevention and Health Protection
in Adult Education“. Program Leonardo da
Vinci je evropským programem podporujícím
kvalitu, inovace a evropskou dimenzi odborného vzdělávání a politiku celoživotního
vzdělávání.
Hlavním cílem projektu schváleného Evropskou komisí na řešitelské období 10/2003 až
9/2005 je položit základy evropského odborného vzdělávání v bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci v pěti tematicky vymezených oblastech pro uživatelské skupiny manažerů BOZP,
bezpečnostních techniků a inženýrů a osob na
dalších pozicích zajišťujících bezpečnost práce na pracovištích, zaměstnanců a výběrově
I občanské veřejnosti. Výsledkem řešení bude
modulový systém elektronického vzdělávání
využitelný nejen v zemích zúčastněných
v projektu, ale i v dalších zemích Evropy.
Koordinátorem projektu je Výzkumný ústav
bezpečnosti práce, partnerství je tvořeno
výzkumnými ústavy, univerzitami a vzdělávacími institucemi s vysokým odborným renomé
v oblasti BOZP a s řadou zkušeností ve vzdělávání dospělých, doplněné o český výrobní
podnik. Partnery projektu jsou Centralny Institut Ochróny Pracy - CIOP (Polsko), INERIS
– Institute Nationale de l’Environnement Industriel et de Risques (Francie), BG Institut für
Arbeit und Gesundheit (SRN), Ppm Forschung
+ Beratung (Rakousko), Technical University
of Crete (Řecko), Transfer Slovensko, spol.
s r.o. (Slovensko), z České republiky pak
Vysoká škola báňská –Technická univerzita
Ostrava a Preciosa a. s. Jablonec. Takto pojaté partnerství zakládajících zemí EU, později
přistoupivších zemí i zemí, které vstup do Unie
teprve čeká, dává dostatečnou záruku pro zajištění evropského rozměru projektu.
Vzdělávání pro bezpečnost - Education
for Safety - dalo vzniknout akronymu
EDFORSA, kterým bude po 24 měsíců trvání
projekt nazýván a pod nímž bude probíhat
také diseminace výsledků a výstupů vč.
propagace a poskytování informací všemi
partnery projektu.
O formách diseminace, metodách řízení
a krocích k zajištění plynulého a kvalifikovaného postupu při řešení projektu jednali partneři
na svém prvním pracovním setkání ve dnech
13.-14. října v hotelu „Zlatá Praha“ za přítomnosti zástupce Národního vzdělávacího fondu
– Národní agentury programu Leonardo da
Vinci. Pro období do dubna 2004, kdy je plánován druhý mítink, byly zrekapitulovány role
jednotlivých partnerů v projektu, rozvrženy
a přiděleny konkrétní úkoly. Do konce roku
2003 by tak měla být zpracována všemi partnery Národní zpráva o stavu vzdělávání BOZP
v zemi a zpřístupněna webová stránka projektu, na jaře příštího roku by měl být znám obsah
všech pěti vzdělávacích modulů.
PhDr. Irena Kuhnová,
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
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Evropský týden BOZP – tematická kampaň
i dlouhodobý nástroj osvěty
Pro většinu občanů je charakteristické, že
na dotaz jak vnímají bezpečnost práce a ochranu zdraví tvrdí, jak je to důležité a potřebné.
Zdálo by se, že je situace v České republice do
značné míry v tomto směru potěšující. Jdeme-li
však více do hloubky celé problematiky, ukazuje se, že přístupy veřejnosti k oblasti BOZP jsou
velice rozpačité.

Do užšího výběru se dostalo nakonec ještě dala podnikatelskými svazy. Ve všech směrech
ších pět subjektů – Střední průmyslová škola
se však jedná vesměs o dlouhodobá opatření,
chemická Brno – Husovice, Vodovody a kakterá bez potřebné trpělivosti a kreativity realinalizace Jižní Čechy, a. s., České Budějovice,
začního týmu nebudou naplněna a nestanou se
CENTROPEN a. s., Dačice, ŽDB a. s., Bohuefektivním manažerským nástrojem. Neuvádím
mín a Nemocnice Karlovy Vary.
záměrně žádné počty a čísla. Nehrají v celkové
Nakonec ve finále rozhodl přístup k propabilanci podstatnou roli. Z pohledu projektového
gaci a osvětě, kdy firma PENTA ve své výrobní
týmu jsou totiž rozhodující především poznatky
divizi v Chrudimi, kde se pracuje
know-how, které jsme letos získali a se kterými
s vysoce toxickými látkami, krobudeme příští rok jako plnoprávní členové EU
mě příkladné informační politiky
Evropský týden BOZP koncipovat, připravovat
managementu skutečně vzorným
a organizovat.
způsobem využila metodických
Podstatné je to, že Evropský týden BOZP
poznatků, doporučení,
informací a agitačních
materiálů při prohloubení znalostí vlastních
zaměstnanců nad rámec obvyklých školení
a výcviku při práci s chemickými látkami a jejich
komponenty.
Naskýtá se otázka,
zdali je každoroční kampaň organizovaná Agenturou BOZP v Bilbau
účinná a za jaký nástroj
doprovodný program k výstavě PROTECT 2003 tuto kampaň můžeme
považovat. Záleží samozřejmě na úhlu pohledu a hloubce,
Průběžná dotazníková šetření u náhodně
do které bychom problematiku chtěli
vybraných vzorků při různých prezentacích,
analyzovat. Pokusím se jen o krátké
výstavách, veletrzích a prezentacích v roce
výstava PROTECT 2003
shrnutí dosavadních letošních přínosů
2003 ukazují, že značná část dotazovaných
včetně soutěže Správná praxe našel své
pro zdokonalování BOZP v ČR, na kterých
má pochybnosti o tom, že se záležitosti BOZP
příznivce a oslovil i řadu těch subjektů, které
bude nutné stavět další projekty, protože každá
týkají přiměřeně všech občanů. Stejně tak si
postávaly doposud stranou a hledaly v obfáze letošního nultého ročníku přinesla řadu
většinou nejsou naši občané vědomi toho,
lasti prevence a osvěty BOZP svůj prostor.
cenných poznatků.
že každý je svým dílem příslušnými právními
Vzhledem k tomu, že se každoročně mění
Výsledné zkušenosti jsou rozmanité a již
normami zavázán záležitosti BOZP zajišťovat
tematické zaměření propagačně osvětové
v průběhu příprav k vyvrcholení Evropského
a naplňovat.
aktivity, lze doufat, že se brzy i tyto subjekty
týdne BOZP v ČR přinášely řadu podnětů,
Proto pro rozvoj celé oblasti BOZP mají
stanou zárukou toho, že efektivnost prevence
které v samotné realizační fázi přispěly k nestále velký význam informace, propagace
a informovanost veřejnosti bude rok od roku
zbytným korekcím obsahu a postupů. To se
a osvěta. Jde zejména o příklady správné
narůstat. Aktuality k této problematice lze najít
týkalo především organizace regionálních mepraxe, ukazující, jak plnit požadavky BOZP
na www.bozpinfo.cz a http://osha.mpsv.cz
todických seminářů a zajišťování spolupráce
v konkrétních situacích.
s partnerskými subjekty. Zde se velice osvědOpatření, která se v tomto směru prosazují
čila spolupráce a součinnost regionálních IBP.
v oblasti prevence, jsou zaměřena především
Ing. Miloš Paleček, CSc.,
Do budoucna bude nutné ještě více prohloubit
k prohlubování znalostí a pocitu spoluzodpoředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce
spolupráci se sdělovacími prostředky, odbory
vědnosti za stav bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci.
Jednou z forem, která byla v letošním roce
v ČR poprvé realizována, byla celoevropská
kampaň Evropský týden bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Nejedná se o nic nového, ale
pro nás coby nováčka v Evropské unii se tím
otevřela možnost využít zkušeností z členských
států EU a zaštítit osvětová opatření v BOZP
6. 2. - 21. 4. 2004 Základní kurz pro odborně způsobilé osoby
vysokým kreditem Evropské agentury BOZP
v prevenci rizik (bezpečnostní techniky)
v Bilbau
3. 2. - 25. 5. 2004 Distanční nadstavbové studium
Letošní tzv. nultý ročník, který vyvrcholil
v listopadu t.r. v Ostravě předáním ocenění
Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování
nejlepším podnikům v soutěži Správná praxe,
5. 2. - 27. 5. 2004 Distanční nadstavbové studium Bezpečnost práce
položil základ pro naši účast v dalších ročnících
Tématický celek: Bezpečnost technických zařízení
a k mezinárodní prezentaci našich nejlepších
zkušeností a přístupů při setkání vítězů národních kol v Evropské agentuře BOZP v Bilbau za
Základní kurz pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a Distanční
účasti evropských celebrit.
nadstavbové studium jsou akreditovány MŠMT ČR.
Nejlepší firma v programu Správná praxe
v ČR pro letošní rok je již známa. Stala se
jí firma PENTA Petr ŠVEC Praha, výrobní
Bližší informace získáte na www.bozpinfo.cz v rubrice Kalendář akcí
divize Chrudim. Cesta k vítězství nebyla
nebo na el. adrese krizkovaj@vubp-praha.cz
jednoduchá, protože konkurenční projekty
Kontaktní osoba: Jana Křížková, VÚBP NIVOS-BP, Jeruzalémská 9,
regionálních nominací byly velice kvalitní.
116 52 Praha 1
Do národního kola bylo nominováno celkem
tel.: 221 015 891, fax: 224 210 494.
15 nejrůznějších subjektů z řady odvětví.

Kalendář akcí VÚBP
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Poznatky z provozu národního
informačního serveru BOZPinfo.cz
Výzkumný ústav bezpečnosti práce zahájil v březnu roku 2002 provoz národního informačního serveru, věnovaného problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životného prostředí v ČR. Server s názvem BOZPinfo.cz je zaměřen na podnikovou sféru,
státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a zaměstnavatele i zaměstnance, kterým
poskytuje informace ve strukturovaných rubrikách.
Cílem rubriky Zprávy a aktuality je poskytovat návštěvníkům serveru aktuální zpravodajství o dění v oblasti BOZP a odkazovat na další
informační zdroje.
Rubrika BOZP v EU obsahuje informace o legislativních aktivitách, týkajících se BOZP v Official Journal of European Communities (Úředním věstníku EU) s odkazy na plné texty a kolekci odkazů na relevantní webové stránky v EU
i ČR.
V rubrice Články jsou publikovány odborné
články na aktuální témata především z oblasti
bezpečnosti práce a příbuzných oborů. Pro
výběr staršího článku, publikovaného v této
rubrice, slouží vyhledávač článků z archivu.
Rubrika Diskusní fórum byla vytvořena pro
tematicky zaměřené diskuse k aktuální problematice v oblasti BOZP, včetně komentářů
k publikovaným článkům. Poskytuje zaregistrovaným návštěvníkům webu možnost objednat si
zasílání nových příspěvků k vybrané diskusi
elektronickou poštou. Zaregistrovat se na
serveru je možné pomocí odkazu umístěného
v levé části lišty v záhlaví každé stránky.
Rubrika Kalendář akcí obsahuje pravidelně
aktualizovaný přehled akcí z oblasti BOZP,
které se konají v ČR a ve světě. Rubrika
poskytuje také možnost pro pořadatele akce
samostatně vložit, po zaregistrování na našem
serveru, do rubriky Kalendář akcí informace
o konané akci. Služba inzerce akcí v kalendáři
je poskytována pořadatelům zdarma.
Rubrika Odkazy obsahuje strukturovanou
kolekci internetových adres z oblasti BOZP
a příbuzných oborů v ČR, EU i ve světě. Vyhledávání v odkazech je zde možné podle tematického a abecedního členění nebo vyhledání na
základě zvolených kritérií.
Rubrika OKO slouží především jako elektronický on-line zdroj informací o přírůstcích
odborné literatury ve Středisku vědeckých
informací VÚBP.
Rubrika Právo je zaměřena na poskytování
přehledu platných předpisů především z oblasti
BOZP v ČR. V letošním roce připravujeme zpřístupnění plného znění jednotlivých předpisů

z této oblasti.
Rubrika Správná praxe je zaměřena na
poskytování např. praktických návodů a doporučených postupů „jak na to“, podrobných
informací o probíhajících kampaních a programech na podporu BOZP, a poskytuje kontakty
na poradenskou službu orgánů ČÚBP a kooperujících organizací.
V rubrice Statistiky jsou soustředěny
statistické přehledy o pracovních úrazech,
informace o smrtelné pracovní úrazovosti
v různých ekonomických odvětvích a také
analýza nákladů na pracovní úrazovost za
uplynulá období v ČR. V současné době je
k dispozici stav za rok 2002.
Rubrika Věda a výzkum obsahuje přehled
projektů a výzkumných záměrů, zabývajících
se řešením problematiky BOZP v ČR. Uživatelé serveru zde naleznou přehled
o současném stavu vědy a výzkumu včetně dosažených výsledků.
Cílem těchto stránek je také poskytovat zdroje
pro navázání spolupráce při řešení projektů.
V rámci dalšího zvyšování návštěvnosti
a tím i efektivnosti informačního serveru
v oblasti BOZP byl zahájen vývoj nové verze
serveru BOZPinfo.cz, která by lépe vyhovovala
jeho návštěvníkům z hlediska obsahu, designu,
struktury, navigace a možností vyhledávání aj.
V nové verzi bychom chtěli lépe provázat informační zdroje a dosáhnout propojení informačních toků mezi MPSV ČR a MZ (SZÚ).
Smyslem provozu serveru není komerční
využití, ale především vytvoření kontaktního
místa na internetu a prostoru pro publikování
odborných článků, výměnu názorů i praktických zkušeností. Významnou úlohou je zajistit
návštěvníkům informačního serveru přístup
k technickým a vědeckým novinkám z oblasti
BOZP nebo alespoň poskytnout formou hypertextového odkazu vodítko, kde hledat dále.
Server BOZPinfo.cz současně navazuje na
internetové stránky národního serveru Focal
Point ČR, který má vytvářet informační propojení mezi EU a ČR v oblasti BOZP.
Ing. Evžen Bílek, Ph.D.,
Výzkumný ústav bezpečnosti práce

Oznámení o zrušení BOZPcentra
Vzhledem k malé návštěvnosti poradenského, konzultačního a informačního střediska
VÚBP, Ve Smečkách 29, Praha 1, známého mezi odbornou veřejností jako BOZPcentrum
dochází k datu 31. 12. 2003 k jeho uzavření. Služby doposud poskytované střediskem budou
od tohoto data zajišťovat pracovníci v hlavní budově VÚBP.
Dotazy Vám rádi zodpovíme prostřednictvím
tel.: 221 015 891, fax + zázn.: 224 210 494
e-mail: dotazy@vubp-praha.cz, http://www.bozpinfo.cz
Prodej sortimentu VÚBP a ČÚBP bude zajišťováno na adrese:
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1
za hotové:
VÚBP NIVOS-BP
4. patro, místnost č. 407
tel.: 221 015 891
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na dobírku:
tel.: 221 015 894
fax: 224 210 494
e-mail: sediva@vubp-praha.cz
http://www.vubp.cz/produkty_zakl_info.php
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Jaké zkušenosti přinesly
letošní prezentace BOZP
Letošní rok přinesl k systémové prezentaci
BOZP řadu nejrůznějších příležitostí. Kromě
obvyklých a již ověřených nástrojů v podobě
účasti na veletrzích, spojených s organizací
doprovodných programů, byly využity další
obsahově zajímavé aktivity. Mezi tyto aktivity
patřila především organizace programu Správná praxe v kontextu s metodikou Evropské
agentury BOZP v Bilbau, kampaň organizovaná v souvislosti s referendem o vstupu ČR do
EU a přijetí Národní politiky BOZP vládou ČR
v květnu letošního roku.
Zmíněné aktivity rozšířily možnosti jak oslovit kromě tradičních cílových skupin, kterými
jsou především odborná veřejnost, zaměstnavatelé a zástupci firem, i skupiny další. Kromě
široké veřejnosti se jednalo o sociální partnery
a představitele komor, asociací a svazů. Ukazuje se, že právě přes jejich zástupce v regionech bude nutné a žádoucí otázky prevence
a zdokonalování BOZP více prosazovat. Mělo
by k tomu přispět i další aktivní vyhledávání
zástupců profesních sdružení a cechů, které se
dobře uplatňují právě v cílové skupině malých
a středních podniků.
Vzhledem k řadě obsahově podobných
aktivit a prezentací se ukázalo, že bude nutné
v nejbližším období výraznějším způsobem
změnit strukturu a metodiku práce přípravy
a uskutečnění jednotlivých akcí. Klasické strukturování prezentace na veletrzích bude vhodné
pozměnit tak, aby prezentace na stánku byla
kreativní a dynamická a využilo se letošních
zkušeností zejména z veletrhu FOR ARCH
a PROTECT 2003.
Na těchto veletrzích se ověřily možností
aktivního využití výzkumných marketingových
metod ve vztahu k návštěvníkům veletrhu
a aktivního využití datové báze vystavovatelů,
kterým bylo nabídnuto podle OKEČ využití
konkrétního know-how v oblasti BOZP (možnosti AO 235, konzultační a poradenská činnost ústavu, publikace a informace z nabídky
NIVOS, možnosti SVI, software v oblasti BOZP
aj.).
Závěr letošního roku a především vyvrcholení osvětové kampaně Evropského týdne
BOZP 2003 však přineslo rovněž i řadu poznatků, které ukázaly, že v příštím roce bude nutné
se mj. více zaměřit na posilování spolupráce
s představiteli sdělovacích prostředků. Kromě
odborného tisku mají redakce velice nepřesné
představy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci a unikají jim souvislosti ve vztahu BOZP
k vývoji ve světě práce. Proto byly výstupy z tiskových konferencí malé a informace využila téměř výhradně firemní média. Jedním z řešení
jak zlepšit vztah s médii může být vydávání pravidelných informací redakcím o způsobu využití
serveru bozpinfo.cz nebo osha.mpsv.cz.
Letošní rok byl v oblasti prezentací a public
relations bohatý a přinesl řadu praktických zkušeností. Ukazuje se, že každou regionální akci
lze zúročit jako osvětový a propagační výstup,
a současně se potvrdilo, že při vstřícnosti regionálních IBP lze dosáhnout velice příznivých
výsledků. Tato zkušenost je v příštím roce příslibem, že by mohl být v oblasti osvěty BOZP
ještě úspěšnější.
Ing. Miroslav Franta,
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
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