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Text návrhu 

1) Název projektu: 

 Chytré pracoviště pro bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků 

2) Garant: 

 Ing. Jaroslav Hlavín 

3) Název zvoleného koncepčního dokumentu, do kterého by se měl výsledek promítnout: 

 Národní akční program BOZP 2021–2022 

4) Navrhované doplnění: 

 Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP o nové prioritní 
opatření:  

o Zpracovat a zpřístupnit přehled nových technologií s potenciálem využití při 
zajišťování BOZP na pracovištích zaměstnavatele a mimo pracoviště zaměstnavatele.  

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV 

 Termín: 31. prosince 2022 

5) Stručné zdůvodnění: 

 S ohledem na stále se vyvíjející technologie a změny související s epidemiologickou situací je 
vhodné hledat pro zajišťování BOZP nové nástroje. Tyto nástroje by měly umožňovat 
efektivnější zajišťování BOZP jak na pracovišti zaměstnavatele, tak mimo tato pracoviště. 
Přehled těchto technologií by měl být k dispozici všem zainteresovaným stranám. Využití 
nových technologií může zároveň činit z BOZP atraktivní oblast, což by se mělo následně 
projevit ve zlepšení situace, a tedy v nižší pracovní úrazovosti a snížení počtu případů nemocí 
z povolání. 

 Přehled nových technologií by měl obsahovat přínosy i rizika související s jejich využitím 
v rámci BOZP a to pro zaměstnance, zaměstnavatele a kontrolní orgány. 
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Tento výsledek byl finančně podpořen z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 
rozvoj výzkumné organizace na léta 2018–2022 a je součástí výzkumného úkolu V02-S4 
Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní 
formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, řešeného 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2021. 

 

 


