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Problematika
podnětů v oblasti
pracovních vztahů
a podmínek

Většina podnětů přijatých Oblastním
inspektorátem práce pro hlavní město
Prahu se týká pracovněprávních vztahů.
V podnětech je upozorňováno na neplnění povinností zaměstnavatelů – například při uzavírání pracovní smlouvy,
rozvázání pracovního poměru, nároku
na odstupné, vydání potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu), rozvržení
a evidenci pracovní doby, odměňování
a nároku na dovolenou.
Inspektorát se podněty zabývá v rámci
své kontrolní pravomoci podle zákona
o inspekci práce (zákon č. 251/2005
Sb.). Stále však dochází k řadě nedorozumění mezi inspektorátem a podateli
podnětů. Jde o mnohdy zkreslené představy některých podatelů o postavení
a možnostech inspektorátu.
Inspektorát nezastupuje zaměstnance v jeho sporu se zaměstnavatelem
a nemůže vymáhat individuální nároky
a pohledávky zaměstnanců. Přesto
mnozí podatelé považují svůj podnět ke
kontrole za objednávku k nápravě uváděných skutečností, vyžadují okamžitý
zásah inspektorátu a zjednání nápravy.
Řada problémů mezi zaměstnavateli
a zaměstnanci vychází také z toho, že
pracovní poměr není formálně založen
písemnou pracovní smlouvou a není
dostatečně projednán a sjednán rozsah
vzájemných práv a povinností. Zájmem
inspektorátu je proto i zvyšování informovanosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, k čemuž je využívána konzultační
činnost inspektorátu v rámci poskytování
základních informací a poradenství.
Ing. Alena Švecová,
Mgr. Josef Nápravník,
Oblastní inspektorát práce pro hlavní
město Prahu se sídlem v Praze
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Bezpečnost práce na staveništích
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně
(dále OIP v Brně) provádí každoročně v rámci plnění hlavních úkolů kontroly plnění povinností zaměstnavatelů, popř. i jiných subjektů, podnikajících ve stavebnictví v oblasti provádění stavebních a montážních prací.
Stavebnictví je obor dlouhodobě vykazující nepříznivé ukazatele pracovní úrazovosti, a to zejména vysoké počty závažných úrazů. Nejvýznamnějšími zdroji
těchto úrazů jsou pády z výšky, pád břemene, zasypání či zavalení při sesutí stěn
výkopu a pohyb dopravních prostředků a stavebních strojů. Výsledky kontrol nepotvrzují výraznější zlepšení stavu bezpečnosti práce, i když někteří zhotovitelé
věnují této oblasti značnou pozornost. Prozatím jen výjimečně se začíná pozitivně
projevovat činnost koordinátorů.
Příčiny nedostatečné bezpečnosti na
stavbách:
• snaha zajistit co nejnižší cenu, a to často na úkor bezpečnosti práce,
• dělená odpovědnost za jednotlivé fáze
realizace stavby v důsledku činnosti
více zhotovitelů a nízká schopnost
a neochota zadavatelů staveb odborně
prověřovat opatření k zajištění BOZP,
• chyby v plánování, nedostatečná organizace a špatná koordinace prací,
• nezajišťování potřebné bezpečnosti
práce na nově vznikajících dočasných
pracovištích na stavbách a podceňování bezpečnostních opatření,
• současná činnost více dodavatelských
subjektů, včetně velkého počtu fyzických osob podnikajících na vlastní živnostenský list (OSVČ), které vykonávají
nebezpečné práce (ve výškách apod.),
• další vlivy jako proměnlivost rizik
v závislosti na čase, druhu a místě
provádění činností, nekvaliﬁkovanost
pracovníků provádějících nebezpečné
činnosti, práce cizinců, nedostatečný
dozor, odloučenost staveb, klimatické
podmínky apod.
Na úroveň bezpečnosti práce mají vliv
i relativně krátké termíny k provedení prací i nízká cena dodávky stavebních prací
stlačená při výběru zhotovitelů i na úkor
bezpečnosti práce.
Tento nepříznivý stav však není naštěstí
na všech stavbách. Solidní zhotovitelé
(v pozici odběratelů), u kterých funguje
systém řízení BOZP, i pokud ještě na
stavbě nepůsobí koordinátor, sami koordinují činnost svých podzhotovitelů a vyža-
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dují od nich plnění příslušných požadavků
BOZP jednak ve fázi uzavírání smlouvy,
jednak při kontrolách při jejich nástupu
na stavbu, a dále pak při vlastní realizaci
jejich dodávek na stavbě.
Protože se ukázalo, že dosavadní předpisy koncipované převážně na vztah
zaměstnavatele a zaměstnance nejsou v
podmínkách stavebnictví dostatečné, byl
vydán zákon č. 309/2006 Sb., který nově
upravuje BOZP při přípravě a realizaci
staveb, zejména zavádí výkon koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které musí určit zadavatelé
stavby. Zadavatel stavby má podle tohoto
zákona dále povinnost doručit oznámení
o zahájení prací oblastnímu inspektorátu
práce. Tuto povinnost však zadavatelé
řádně neplní, ke dni 1. 10. 2007 bylo na
OIP v Brně oznámeno pouze 34 staveb.
Ke zlepšení stavu BOZP na stavbách je
nezbytně nutné, aby systém koordinace
BOZP – prostřednictvím koordinátorů
a následně všech účastníků výstavby
– začal postupně fungovat, a tak bylo
dosaženo vzájemného souladu a plnění
příslušných požadavků BOZP na staveništích. OIP v Brně čeká v následujícím
období nepochybně obtížná práce při prosazování zákonných povinností ze strany
zadavatelů, koordinátorů i zhotovitelů.
Poznámka: Tento příspěvek je pro Zpravodaj SÚIP zkrácen. Celý článek je k dispozici na www.bozpinfo.cz.

P R Á C E

Karel Novotný,
Oblastní inspektorát práce
pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
se sídlem v Brně
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Říjnové předání certiﬁkátů
„Bezpečný podnik“
V rámci ukončení a vyhodnocení kampaně
Evropský týden BOZP se 23. října 2007
v Kaiserštejnském paláci v Praze uskutečnilo slavnostní předání certiﬁkátu „Bezpečný podnik“ ﬁrmám, které úspěšně splnily
požadavky stanovené stejnojmenným programem.
Z rukou ministra práce a sociálních věcí
Petra Nečase a generálního inspektora
Státního úřadu inspekce práce Rudolfa
Hahna převzali ocenění „Bezpečný podnik“
zástupci tří ﬁrem:
ČEZ, a. s.,
SYNER, s. r. o.,
MORAVASTAV Kroměříž, spol. s r. o.
V současnosti je držitelem platného certiﬁkátu „Bezpečný podnik“ celkem 49 ﬁrem, což
představuje přibližně 51000 zaměstnanců.
Z tohoto počtu 16 ﬁrem vlastní již druhý certiﬁkát v pořadí a 13 ﬁrem patří k trojnásobným
držitelům tohoto ocenění.
Letošní ročník kampaně Evropský týden
BOZP byl zaměřen na problematiku muskuloskeletálních poruch (MSD) a tímto
tématem byla speciﬁkována také obsahová
náplň soutěžního programu Správná praxe, jehož výsledky byly rovněž vyhlášeny
v rámci říjnového slavnostního ceremoniálu
v Kaiserštejnském paláci. (Další informace
o soutěži Správná praxe čtěte v článku Evropský týden BOZP 2007 končí.)
Program „Bezpečný podnik“ zároveň také
dává ﬁrmám možnost se souběžně nebo
v oboustranné návaznosti zúčastnit programu „Podnik podporující zdraví“, který
vyhlašuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na
slavnostní akci ukončení kampaně Evropský
týden BOZP bylo ocenění „Podnik podporující zdraví“ předáno zástupcům pěti podniků.
Mgr. Ivona Foltisová,
Státní úřad inspekce práce
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Evropský týden BOZP 2007 končí
V letošním roce se uskutečnil již osmý ročník kampaně Evropský týden BOZP, která
je organizována Evropskou agenturou pro
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Kampaň se koná ve všech členských státech
Evropské unie a kandidátských zemích.
Hlavním organizátorem kampaně v České
republice je již tradičně Ministerstvo práce
a sociálních věcí.
Tématem letošního ročníku se sloganem
„Posviťme si na břemena!“ byla manipulace s břemeny. Důvodem pro výběr tohoto
tématu byl fakt, že muskuloskeletální poruchy (MSD) jsou nejběžnějším zdravotním
problémem souvisejícím s prací v Evropě
(dle zjištění ve 27 členských státech EU
trpí celkem 25 % pracovníků bolestmi zad
a 23 % bolestmi svalů). Cílem kampaně byla
snaha o podporu přístupu integrovaného
řízení k řešení prevence MSD a udržení, rehabilitace a opětovné začlenění pracovníků,
kteří již MSD trpí.
V rámci kampaně v České republice byla
vydána řada propagačních a informačních
materiálů o této problematice a také se
uskutečnily čtyři semináře. Celkem se jich
zúčastnilo přes 300 posluchačů z řad odborné i laické veřejnosti.
Také v roce 2007 se, stejně jako v minulých
letech, uskutečnila soutěž – program Správná praxe. Záměrem soutěže je předvést
opatření prováděná v praxi (nikoli však teoretická nebo hypotetická řešení) zaměřená
na účinné řízení bezpečnostních a zdravotních rizik na pracovišti, preventivní opatření
ke snížení výskytu MSD a na podporu osob,
které MSD trpí.
Výběrová komise na tripartitní bázi vyhodnotila zaslané projekty a dva nejlepší pak doporučila k nominaci do evropského kola soutěže.

„Ocenění za vítězný projekt v rámci programu Správná praxe z rukou ministra práce a sociálních věcí
RNDr. Petra Nečase převzala dne 23. října 2007 v Kaiserštejnském paláci Ing. Hana Křivancová
z ﬁrmy Alcoa Fujikura Czech s.r.o.“
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Výsledky národního kola programu Správná
praxe:
- 1. místo: Alcoa Fujikura Czech s. r. o.,
- 2. místo: Saint-Gobain Orsil s. r. o.
Další účastníci soutěže:
- Visteon - Autopal, s. r. o.,
- IMG Bohemia, s. r. o.,
- Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod,
- Nemocnice Pelhřimov.
Vítězný projekt ﬁrmy Alcoa Fujikura Czech
s.r.o., je zaměřen na komplexní řešení problematiky ergonomie. V podniku je určen
samostatný pracovník, který je odpovědný
za koordinaci řešení ergonomických otázek,
pomoc při předcházení nemocí z povolání
a spolupráci se závodní lékařkou a externím odborníkem. Zároveň provádí terénní
šetření ve výrobě, zajišťuje spolupráci ergonomických týmů a komunikaci s vedením
společnosti ohledně této problematiky.
Oﬁciální slavnostní zakončení Evropského
týdne BOZP proběhlo dne 23. října 2007
v Kaiserštejnském paláci v Praze, kde byly
zároveň předány ceny za nejlepší projekty
v programu Správná praxe.
Vyhlášení výsledků programu Správná praxe a slavnostní ukončení celé kampaně na
celoevropské úrovni se uskuteční 26. února
2008 ve španělském městě Bilbao. Součástí
této akce je výstava nejlepších aktivit v jednotlivých státech v rámci kampaně.
Další informace o kampani Evropský týden
BOZP uvádějí stránky národního informačního centra Focal Point:
http://cz.osha.europa.eu.

Klára Sadílková,
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Do nadcházejícího roku
přejeme svým čtenářům
šťastné vykročení
a hodně osobních
i pracovních úspěchů.
ZPRAVODAJ

číslo 4/2007
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Poznatky z kontrol na úseku
ochrany pracovněprávních
vztahů a podmínek

Internetové projekty
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i.

Státní úřad inspekce práce stanovil pro
rok 2007 na úseku pracovněprávních
vztahů (dále jen PPV) níže uvedené hlavní úkoly:

V současné době představuje síť internet jeden z nejzákladnějších zdrojů informací pro
všechny obory lidské činnosti. Ani oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
není výjimkou. Tento článek představuje moderní informační produkty, které vyvíjí Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i. (VÚBP, v.v.i.), jako pomoc podnikům a osobám při zvyšování
jejich informovanosti, znalostí i celkové úrovně BOZP. VÚBP, v.v.i., provozuje rodinu informačních portálů, které slouží odborníkům, ale i široké veřejnosti v každodenní praxi v oblasti
BOZP. Článek představuje portály BOZPinfo, BZP a kontaktní místo BOZP pro hlavní město
Prahu.

1. kontroly zaměřené na porušování PPV
na základě obdržených podnětů,
2. kontroly u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince,
3. kontroly při zaměstnávání osob agenturami práce,
4. kontroly u malých a středních podniků.
Zatímco úkoly č. 2, 3 a 4 jsou prováděny
s jednoznačným cílem a účelem prevence (která by měla být hlavním cílem celé
inspekční činnosti), je u kontrol z podnětů
pravdou to, že ve snaze řešit „pod tlakem
podavatelů“ podnět ve lhůtě co nejkratší,
činí kontroly z podnětů na Oblastním inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj
a Zlínský kraj se sídlem v Brně (dále „OIP
v Brně“) cca 90 % všech provedených
kontrol na úseku PPV.
Poznatky kontrol z podnětů ukazují, že
k nejčastějšímu porušování povinností
vyplývajících z právních předpisů upravujících PPV dochází v následujících
oblastech:
• odměňování (nevyplacení mzdy, špatné
mzdové zařazení, nevyplácení příplatků
za práci přesčas, v noci a ve svátek),
• vzniku a skončení pracovního poměru,
• vedení evidence pracovní doby.
Velmi často se na OIP v Brně vyskytují
neoprávněné srážky ze mzdy, tímto „rychlým” způsobem zaměstnavatelé často
řeší různé případy škody způsobené jim
zaměstnancem. K porušování předpisů
nejčastěji dochází v oblasti služeb, dále
u dopravců, ve školství a v sociálních
službách.
Při kontrolách agenturního zaměstnávání
narážíme na to, že uživatelé tohoto systému zaměstnávání z řad ﬁrem nevytváří
stejné pracovní podmínky pro zaměstnance dočasně přidělené agenturou práce
jako pro své vlastní zaměstnance. Častou
skutečností je i to, že při náboru agentury
práce v inzerátech slibují i to, co ve skutečnosti u uživatelů nemohou zajistit.
Kontrolami u zaměstnavatelů zaměstnávajících cizince často zjišťujeme, že
zaměstnavatelé v malých organizacích
nevěnují dostatečnou pozornost informování cizinců o pracovních podmínkách
a platných předpisech. V některých případech se skutečně jedná o neznalost, někde bohužel zřejmě i o záměr využít tyto
cizince jako „levnější“ pracovní sílu.
JUDr. Ing. Josef Čechman,
Oblastní inspektorát práce
pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
se sídlem v Brně
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Portál BOZPinfo (www.bozpinfo.cz)
Historie
V roce 2002 zahájil Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v rámci jednoho ze svých projektů provoz oborového portálu BOZPinfo (www.bozpinfo.cz). Cílem bylo vytvořit národní informační server věnovaný
problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se zaměřením na podnikovou
sféru, státní správu a samosprávu, odbornou veřejnost a další uživatele, především z řad
malých a středních podniků. Projekt BOZPinfo vyšel z „Koncepce informační politiky resortu MPSV ČR“, která stanovila VÚBP úkol vytvořit na internetu, ve spolupráci s orgány
a organizacemi působícími v oblasti BOZP, kontaktní místo poskytující informace z oblasti
bezpečnosti práce.
Hlavním cílem BOZPinfo je poskytovat uživateli komplexní informace a přehled informačních
zdrojů z oblasti BOZP dostupných na internetu. Základnu informačních zdrojů oborového
portálu BOZPinfo tvoří především instituce v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně sociálních partnerů a jiných subjektů nebo
profesních sdružení v ČR a na Slovensku.
Oborový portál BOZPinfo je úzce propojený s rubrikami webových stránek národního informačního centra České republiky National Focal Point (http://cz.osha.europa.eu/), jejichž
provoz zajišťuje MPSV ČR na základě požadavků Evropské agentury pro bezpečnost
a zdraví při práci (European Agency for Safety and Health at Work, OSHA).
Základní struktura portálu BOZPinfo.cz
Na úvodní straně portálu BOZPinfo jsou umístěny nově publikované články v rubrikách
a zpravodajství z oblasti BOZP. Lze zde vyhledat např. kalendář akcí, odkazy na programy
a kampaně na podporu BOZP v ČR, přehled nejnavštěvovanějších diskusních příspěvků,
ankety aj. Součástí úvodní stránky je také „Téma týdne“ – jedná se o článek zaměřený na
konkrétní problematiku související s BOZP v ČR nebo ve světě.
Rubrika Rady pro Vás poskytuje odpovědi odborníků z oblasti BOZP na dotazy čtenářů,
souhrn odpovědí na nejčastější dotazy, formuláře BOZP ke stažení včetně pokynů k jejich
vyplnění. V této rubrice mohou čtenáři diskutovat a vyjádřit vlastní názor ke konkrétní problematice.
Rubrika Právní předpisy ČR přináší aktuální informace v právní úpravě České republiky
v oblasti BOZP, vyhledávače v seznamu platných právních předpisů ČR a technických norem
ČSN včetně odkazu na stránky Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz), kde je možnost
k vyhledanému právnímu předpisu nalézt plný text daného předpisu.
Sekce dále obsahuje aktualizovaný seznam právních předpisů EU (směrnice, rozhodnutí
a nařízení) a harmonizovaných norem ke směrnicím, rejstřík, zkratky, zpravodajství o aktualitách v právní úpravě EU včetně vybraných plných textů předpisů se vztahem k BOZP
a výběr dokumentů z Úředního věstníku EU.
Rubrika Věda a výzkum je zaměřena na přehled projektů, výzkumných záměrů a grantů
zabývajících se řešením problematiky BOZP nejen v České republice, ale i v Evropské unii.
Cílem této rubriky je vytvořit informační základnu, ve které jsou shromažďovány informace
o výzkumných aktivitách v této oblasti.
Rubrika Kampaně a akce obsahuje přehled programů a kampaní konaných v ČR pro podporu BOZP a pravidelně aktualizovaný přehled akcí z oblasti BOZP ve formě kalendáře.
Rubrika poskytuje také možnost pro pořadatele akce po zaregistrování na serveru zdarma
vložit do kalendáře informace o konané akci.
V Čítárně nalezne čtenář tematicky členěné odborné články z původní tvorby nebo přebírané z periodik a jiných webů z oblasti BOZP, informace o novinkách v BOZP a elektronické
verze publikací vydávaných např. VÚBP, Státním zdravotním ústavem a jinými institucemi.
Dostupné jsou i recenze českých a zahraničních publikací, periodik a dalších relevantních
webových stránek z oblasti BOZP, rozhovory a off-line zdroj měsíčních přírůstků odborné
literatury ve Středisku vědeckých informací VÚBP. V rámci rubriky je také vstup do podrubrik
„Tématické přílohy“ a „Téma týdne“.
pokračování na straně 4
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Odkazy obsahují strukturovanou kolekci internetových adres z oblasti BOZP a příbuzných oborů v ČR, EU i ve světě. Vyhledávání v odkazech je umožněno podle tematického a abecedního členění nebo na základě zvolených kriterií. Součástí rubriky je seznam kontaktů
na instituce státní správy a organizace poskytující poradenství v oblasti BOZP a přehled partnerů projektu spolupracujících na přípravě
a zpracování obsahu pro BOZPinfo.
Poradna BOZP je fórum uživatelů portálů BOZPinfo a BZP pro výměnu praktických zkušenosti z oblasti BOZP. Poradna umožňuje výměnu
zkušeností mezi podnikateli, techniky bezpečnosti práce a dalšími návštěvníky portálu BOZPinfo. Poradna umožňuje zadávání vlastních
příspěvků a diskusi k libovolným tématům vztahujících se k BOZP.
Za pět let své existence prokázal oborový portál BOZPinfo, že je dynamicky se rozvíjejícím médiem, které dokáže udržet krok s vývojem
moderních technologií – o novinkách na BOZPinfo mohou být zájemci informováni přes RSS kanál nebo přes bezplatné e-mailové zpravodajství. Ke svým informacím o BOZP se mohou čtenáři dostat odkudkoliv přes PDA nebo mobilní telefon podporující přístup na internet.
Nově poskytuje portál BOZPinfo službu Burza práce, kde mohou zaměstnavatelé i potenciální zaměstnanci vkládat své inzeráty. Jedná se
o placenou službu, která však umožňuje uveřejnit inzerát po dobu tří dnů zdarma.
V současné době se chystá třetí verze tohoto portálu. Cílem je jeho expanze a přiblížení běžnému uživateli, nejen odborníkům v BOZP. To
vyžaduje restrukturalizaci v oblasti obsahu, designu i nabízených služeb.
Portál BZP (http://www.bzp.cz)
Informační server BZP (http://www.bzp.cz) se zaměřuje na malé a střední podnikatele a živnostníky. Poskytuje podnikatelům srozumitelné
a přímočaré návody, jak řídit podnik tak, aby splňoval požadavky právních předpisů z oblasti BOZP. Začínajícím podnikatelům radí, jak
harmonizovat legislativní požadavky BOZP s podnikáním. Server BZP je koncipován jako informačně „návodný“ web pro běžného uživatele
a nemá, na rozdíl od portálu BOZPinfo, zpravodajský charakter.
Základnu informačních zdrojů pro server BZP tvoří především instituce v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, resortu Ministerstva zdravotnictví ČR a jiných subjektů nebo profesních sdružení v ČR a v neposlední řadě také zdrojová základna BOZP vytvářená v
rámci VÚBP, v.v.i. Server BZP je neoddělitelnou součástí oborového portálu BOZPinfo (http://www.bozpinfo.cz) a je propojený s jeho rubrikami
a využívá jeho služeb.
Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hlavního města Prahy (http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek)
Projekt „Kontaktní místo BOZP pro region hlavního města Prahy“ řešený naším výzkumným ústavem má za cíl nejen napomáhat k vyšší
informovanosti podnikatelské sféry v oblasti BOZP, ale i působit na postoje a názory podnikatelů na tuto oblast. V projektu se zaměřujeme
zejména na cílovou skupinu malých a středních podnikatelů (MSP) a osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) na území hlavního
města Prahy, kde nízká úroveň BOZP přináší řadu vážných důsledků. Cílem bylo vytvořit informační systém (IS BOZP Kiosek) přispívající
ke zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v malých a středních podnicích a u osob samostatně výdělečně činných jako
jednoho z důležitých faktorů ovlivňujících jejich konkurenceschopnost.
Hlavním technologickým cílem projektu bylo zahájení provozu pilotní sítě informačních samoobslužných kiosků pro podnikatele, umístěných ve vybraných institucích v hlavním městě. Projekt využívá možností současných informačních a komunikačních technologií v optimální kombinaci s poskytováním informací v tištěné podobě a aplikuje je do praxe. Celý systém kiosků je centrálně řízen z hlavního terminálového serveru, umístěného ve VÚBP, v.v.i. V současné době je tato informační síť tvořena dvěma kiosky, které jsou umístěny ve VÚBP, v.v.i.,
a na Oblastním inspektorátu práce pro hlavní město Prahu. Tyto kiosky umožňují podnikatelům přístup ke všeobecným informacím z oblasti BOZP z veřejně dostupného místa.
Po obsahové stránce seznamuje informační systém BOZP podnikatele s využitím informací z oblasti BOZP, obsahuje informační zdroje
z oblasti BOZP, poskytuje zpravodajství o nových právních předpisech z oblasti BOZP, informuje o aktuálních tématech a srozumitelnou
formou poskytuje informace o požadavcích legislativy na zajištění BOZP v podniku nejen pro již podnikající subjekty, ale i pro začínající podnikatele. Doplňkovými informacemi jsou pak upozornění na vzdělávací akce (kurzy, semináře) konané v Praze. Informační systém BOZP je
dostupný nejen ze sítě informačních kiosků, ale i z běžného internetového prohlížeče na internetové adrese: http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek.
V rámci projektu je také řešen přístup k informacím z oblasti BOZP pomocí mobilního telefonu a PDA (kapesní počítač). Ten je možný
z internetové adresy: http://mobil.bozpinfo.cz
MSP a OSVČ z regionu hl. m. Prahy se mohou do projektu zapojit svými otázkami z oblasti BOZP a pracovního práva. Na otázky je tazatelům individuálně zaslána odpověď, která je následně v zobecněné podobě zveřejněna na stránkách webu IS BOZP Kiosek. Kromě otázky
je do formuláře na adrese http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek/poslat-dotaz/ nutné doplnit e-mailovou adresu, na kterou bude odpověď zaslána,
IČ, název ﬁrmy a kontaktní údaje. Tato služba je subjektům nejen z regionu hl. m. Prahy poskytována bezplatně.
Projekt, který je ﬁnancován z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR, je naplánován na dobu dvou let
(leden 2006 – leden 2008).
Závěr
Bezpečnost a ochrana zdraví se stává důležitou součástí sociální politiky našeho státu. Hlavním směrem rozvoje informačních systémů
BOZP je nejen posilování prevence, osvěty, propagace či vzdělávání, ale také poskytování kvalitních a komplexních informací. Výzkumný
ústav bezpečnosti práce, v.v.i., se proto snaží vyvíjet takové informační zdroje, které budou odrážet vývoj nových informačních technologií
a reagovat na měnící se informační potřeby odborných pracovníků i široké veřejnosti.
Bc. Oldřich Kolínský
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
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