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ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÚBP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce (VÚBP) je jedinou institucí, která v ČR provádí systematickou 
vědeckovýzkumnou činnost v oblasti bezpečnosti práce.
Do 31.12. 2006 byl Výzkumný ústav bezpečnosti práce příspěvkovou organizací, jejímž zřizovate-
lem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Od 1. 1. 2007 se podle zákona č. 341/2005 Sb. 
transformoval na veřejnou výzkumnou instituci.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce:
• provádí výzkum a vývoj v oblasti optimalizace pracovního komfortu jako předpokladu spoleh-

livosti a výkonnosti lidského činitele v pracovním systému,
• plní funkci národního analytického a koncepčního pracoviště v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci,
• zkoumá, ověřuje a aplikuje metody a prostředky prevence pracovních rizik,
• provozuje a rozvíjí informační systémy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
• provádí výkony v oblasti zkušebnictví a certifi kace dočasných stavebních konstrukcí,
• provádí posuzování shody osobních ochranných prostředků jako autorizovaná a notifi kovaná 

osoba,
• plní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci funkci výchovného, vzdělávacího a osvě-

tového střediska a poradenského, informačního a konzultačního pracoviště,
• je odborným pracovištěm pro potřeby státní správy v oblasti prevence závažných průmyslo-

vých havárií.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje VÚBP v rámci:
• pracovní skupiny ředitelů výzkumných ústavů BOZP,
• PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and Health).

VÚBP je národním střediskem
• WSO (World Safety Organization),
• UNEP – program APELL.

VÚBP je členem:
• APP (Asociace pro poradenství a podnikání),
• CEMC (České ekologické manažerské centrum),
• AAAO (Asociace autorizovaných a akreditovaných organizací),
• SDH OOPP (Sdružení dobrovolného hodnocení osobních ochranných pracovních prostřed-

ků),
• CZECHPROTECT (Sdružení výrobců a dovozců osobních ochranných pracovních prostřed-

ků).
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1. Organizační zajištění

I. Oddělení bezpečnosti práce a pracovního prostředí (OBPPP)

Oddělení bylo v roce 2006 strukturováno do tří pracovních skupin – Ergonomie a pracovní prostředí, 
Prevence závažných havárií a Institut technické bezpečnosti – Audity. Poslední jmenovaná pracovní 
skupina byla v rámci transformace VÚBP k 31. 12. 2006 zrušena. Oddělení bylo k 1. 1. 2007 přejme-
nováno na Oddělení prevence rizik a ergonomie (OPRE).

1. Ergonomie a pracovní prostředí
 Pracovní skupina v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kultury práce, výzkumu 

a posuzování vlivu pracovních podmínek a pracovního prostředí na zdraví člověka, spolehli-
vosti a produktivity jeho výkonu zajišťuje:

 • výzkum ve výše uvedených oblastech,
 • posuzování bezpečnosti a ergonomie vybraných strojů, technických zařízení a pracovišť,
 • činnost v oblasti harmonizace právní úpravy BOZP,
 • zavádění bezpečnostního managementu v podnicích, tvorbu bezpečnostních zpráv 

a zpracování havarijních plánů, aplikaci ergonomických požadavků v projektování strojů 
a technických zařízení a kritérií pro hodnocení pracovní zátěže a další činnosti v oblasti 
zlepšování pracovních podmínek a prostředí.

2. Prevence průmyslových havárií
 Pracovní skupina v oblasti prevence průmyslových havárií zajišťuje:
 • činnost odborného pracoviště pro potřeby státní správy v oblasti prevence závažných havá-

rií,
 • analýzy  stavu  zavádění systému prevence závažných havárií,
 • zpracování metodických pokynů a hodnocení bezpečnostní dokumentace,
 • výzkum prostředků prevence průmyslových havárií.

3. Institut technické bezpečnosti – Audity
 Pracovní skupina v oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení zajišťovala:
 • provádění harmonizace norem ISO a EN do ČSN v rámci činnosti TNK č. 2 „Bezpečnost 

strojních zařízení – Ergonomie“ a podle požadavků ČSNI, zpracovávání připomínek k ná-
vrhům technických norem připravovaných ISO/CEN TC 199/114 za ČR a dalších v oblasti 
bezpečnosti strojů a strojních zařízení,

 • posuzování shody s požadavky české legislativy a směrnic EHS v oblasti aplikace metod 
a prostředků prevence rizik pro výrobce, dovozce a prodejce strojů a strojních zařízení,

 • osvědčování souladu provedení strojů a strojních zařízení z hlediska mechanické a elek-
trické bezpečnosti s požadavky platných bezpečnostních norem a předpisů, technickou 
pomoc při přípravě technicko bezpečnostní dokumentace ke strojům a strojním zařízením,

 • poradenskou činnost při tvorbě návodů pro použití v oblasti zajištění bezpečnosti práce 
a při tvorbě provozních předpisů a řádů pro výrobní provozy,

 • projekty a realizace bezpečnostního značení výrobních provozů,
 • provádění bezpečnostních  auditů, kontrol a prohlídek strojů a pracovišť.
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II. Oddělení informatiky – Středisko vědeckých informací (OI-SVI)

Oddělení je členěno do tří pracovních skupin:
1. Informační systémy
 Pracovní skupina zajišťuje:
 • výzkumnou činnost v oblasti aplikace informačních a vzdělávacích nástrojů pro oblast 

BOZP,
 • podporu v oblasti IS/IT pro výzkumnou činnost v rámci projektu 3 a podílí se na tvorbě tech-

nické stránky rozvoje zdrojové základny,
 • rozvoj a správu informačního systému IS/IT VÚBP (např. internetové stránky VÚBP, fi remní 

intranet apod.) v rámci vnitřních informačních a komunikačních potřeb ústavu,
 • zajištění provozu a rozvoje oborového portálu BOZPinfo.cz (http://www.bozpinfo.cz) a infor-

mačního serveru BZP.cz pro malé a střední podnikatele a živnostníky (http://www.bzp.cz),
 • spolupráci s MPSV ČR na zpracování obsahu pro české internetové stránky Focal Point 

(http://osha.mpsv.cz).

2. Informační technologie
 Pracovní skupina zajišťuje:
 • provoz a správu počítačové sítě LAN VÚBP a prostředků ICT ve VÚBP,
 • správu a kontrolu bezpečnostní politiky provozu IS/IT VÚBP,
 • poradenství a školení zaměstnanců VÚBP v oblasti výpočetní techniky.

3. Středisko vědeckých informací
 Pracovní skupina zajišťuje:
 • výzkumnou činnost v oblasti managementu znalostí – vytváření zdrojové základny, modelo-

vané pro oblast BOZP, a tvorbu Informačního systému podpůrných a výzkumných projektů 
v oblasti BOZP,

 • mapování výsledků výzkumu v oblasti BOZP a poskytování údajů o výzkumné činnosti 
VÚBP do celostátní evidence VaV (databáze CEZ, CEP, RIV),

 • zpracování digitálního archivu pomocí systému AiP Safe jako základní platformy pro digita-
lizaci dokumentů a návrh jeho propojení se zdrojovou základnou BOZPsafe,

 • provoz odborné knihovny VÚBP, tzn. knihovnické služby, evidence a systematické doplňo-
vání a udržování informačního fondu, výpůjční protokol a cirkulace periodik,

 • bibliografi cké a rešeršní služby včetně periodického zpracování výběrové článkové biblio-
grafi e,

 • tvorbu nových informačních databází a jejich uveřejnění pomocí výstupních portálů 
(e-knihovna, BOZPinfo),

 • provoz centra pro digitalizaci a reprografi cké zpracování dokumentů a ukládání fulltextů 
v systému AiP Safe,

 • správu digitálního archivu AiP Safe a automatizovaného knihovnického systému Clavius.
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III. Oddělení operačního výzkumu (OV)

Oddělení operačního výzkumu:
 • zkoumá a analyzuje stav a vývoj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v České 

republice,
 • zkoumá trendy a příčinné souvislosti v BOZP,
 • monitoruje pracovní úrazovost v České republice,
 • zpracovává statistiky a analýzy pracovní úrazovosti,
 • vyvíjí metody registrace dat o pracovních úrazech,
 • zpracovává návrhy zákonů a navazujících právních předpisů v BOZP,
 • zkoumá faktory a indikátory trendů vědecko – technického rozvoje a společensko 

– ekonomických změn a jejich dopadů do vývoje BOZP,
 • zpracovává návrhy a podklady pro systém úrazového pojištění v České republice,
 • zajišťuje přípravu implementace metodiky evropské statistiky pracovní úrazovosti (ESAW).

IV. Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko (NIVOS)

Zajišťuje činnost v následujících oblastech:
1. Výchova a vzdělávání
 • výzkum v oblasti vzdělávání zaměřený na hledání a vývoj nových a efektivnějších forem, 

prostředků a nástrojů pro předávání znalostí,
 • organizace kurzů, seminářů a přednášek, zaměřených na problematiku bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ochrany osob, majetku a životního prostředí,
 • organizace dalšího vzdělávání.

2. Osvěta a propagace
 • výzkum v oblasti osvěty zaměřený na hledání a vývoj nových a efektivnějších prostředků 

a způsobů zpracování a poskytování informací,
 • organizace kampaní BOZP,
 • příprava a organizace prezentací na výstavách a veletrzích v oblasti BOZP včetně dopro-

vodných programů a spojených osvětových nebo propagačních akcí,
 • vydávání publikací, periodik a dalších osvětových, propagačních a informačních materiá-

lů,
 • prezentace a prodej odborné literatury (publikací, tiskopisů, videopořadů, programů na PC 

a elektronických nosičů informací) a distribuci informačních materiálů z oblasti BOZP.

3. Poradenství
 • zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovištích,
 • zajištění bezpečného provozu a používání strojů vč. VTZ,
 • manipulaci s břemeny, zacházení s nebezpečnými látkami apod.,
 • používání OOPP,
 • proškolování osob v otázkách BOZP a PO a pro výkon odborných činností, apod.
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V. Autorizovaná osoba 235 (AO 235)

AO 235 zajišťuje:
 • činnost ve smyslu platných zákonů o technických požadavcích na výrobky pro oblast osob-

ních ochranných  prostředků,
 • posuzování shody osobních ochranných prostředků (OOP),
 • zkoušení a certifi kaci dočasných stavebních konstrukcí (DSK),
 • technickou normalizaci CEN pro vybrané oblasti OOP a  DSK,
 • výzkumnou a odbornou činnost při řešení úkolů vyplývajících z koncepce výzkumu a vývoje 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rozsahu specifi kované ročními plány čin-
nosti, 

 • vedení databáze certifi kovaných OOP.

Na činnosti AO 235 se podílejí:
1. VÚBP-ZL – Zkušební laboratoř č. 1040
 Zajišťuje provádění výkonů zkušebnictví v oblasti zkoušek osobních ochranných prostředků 

a dočasných stavebních konstrukcí. Popis činností VÚBP – ZL je rozpracován podle poža-
davků ČSN ISO/IEC 17025 v příručce jakosti VÚBP – ZL, která je samostatnou organizační 
normou.

2. VÚBP-COV – Certifi kační orgán pro certifi kaci výrobků č. 3068
 Zajišťuje provádění certifi kační činnosti v oblasti certifi kace osobních ochranných prostředků. 

Popis činnosti VÚBP – COV je rozpracován podle požadavků normy ČSN EN 45011 v příručce 
jakosti VÚBP – COV, která je samostatnou organizační normou.

2.  Základní personální ukazatelé

V roce 2006 činil celoústavní průměrný přepočtený evidenční stav 63 zaměstnanců, z toho 26 mužů 
a 37 žen. Ve fyzických osobách činil průměrný evidenční počet 68 zaměstnanců.
K  31. 12. 2006 bylo zaměstnáno celkem 71 kmenových zaměstnanců, z toho 2 zaměstnanci jsou 
v mimoevidenčním stavu. Z 69 zaměstnanců v evidenčním počtu pracovalo na kratší pracovní 
úvazek 8 žen a 5 mužů. 
Ve VÚBP bylo k 31. 12. 2006 zaměstnáno 13 poživatelů starobního důchodu, 1 poživatelka 
invalidního důchodu a dva zaměstnanci pobírají částečný invalidní důchod.
K 31. 12. 2006 bylo v evidenčním stavu celkem 43 (62,32 % z celkového počtu) zaměstnanců 
s vysokoškolským vzděláním (v tom jsou započteni 4 zaměstnanci s vědeckou kvalifi kací), 23 
zaměstnanců (33,33%) s úplným středoškolským vzděláním a 3 (4,35 %) zaměstnanci s nižším 
stupněm vzdělání. Oproti roku 2005 se zvýšil počet vysokoškoláků o 9,38 %.

Přehled o počtu a struktuře zaměstnanců

 Výzkumní Techničtí Správní Pomocní Celkem
Evidenční stav k 31.12.2006 42 15 10 2 69

Tab. č. 1 Počet a struktura zaměstnanců
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Přehled o věkové struktuře zaměstnanců

Věk
 do 30 31 - 40 41 - 50 51 - 60 nad 60 průměrný věk
Celkem 14 7 7 24 11 45
% 22,22 11,11 11,11 38,1 17,46  

Tab. č. 2 Věková struktura zaměstnanců

Graf č. 1 Věková struktura zaměstnanců

Přehled o kvalifi kační struktuře zaměstnanců

Stupeň vzdělání

 Průměrný 
přepočtený počet

Fyzických osob 
k 31. 12. 06 Z toho

   Vysokoškolské Úplné střední 
odborné Ostatní

Celkem 63 69 43 23 3
%   62,32 33,33 4,35

Tab č. 3 Kvalifi kační struktura zaměstnanců

Graf č. 2 Kvalifi kační struktura zaměstnanců
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3.  Základní ekonomické ukazatele

Ukazatele
Roky

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Výkony VÚBP (tis. Kč) 25 888 32 668 45 098 48 944 51 867 63 040 65 652
z toho:        
- neinvestiční příspěvek 
zřizovatele na činnost (tis. Kč) 
včetně grantů MPSV ČR

18 620 23 400 34 223 34 895 36 619 38 916 40 362

 
- projekty a odborné služby pro 
podniky a jiné příjmy 7 268 9 268 10 875 12 649 15 248 24 124 25 290

 
příspěvek na investice 1 300 1 500 1 500 1 500 350 500 500

Tab. č. 4 Základní ekonomické ukazatele

Graf č. 3 Výkony VÚBP
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A.  ÚKOLY VaV:

 
Zpráva o činnosti za r. 2006 uvádí pouze základní charakteristiky plnění úkolů VaV ve sledovaném 
období.

I. VÝZKUMNÝ ZÁMĚR: BOZP – zdroj zvyšování kvality života práce 
a podnikatelské kultury
 
Odpovědný řešitel: Ing. Miloš Paleček, CSc.

Výzkumný záměr koncipovaný pro léta 2004–2010 vychází ze sociální doktríny České republiky, 
která považuje zajištění uspokojivých, bezpečných a zdraví neohrožujících pracovních podmínek za 
nedílnou součást sociální politiky státu a z přijaté koncepce vědy a výzkumu MPSV ČR pro oblast 
BOZP. Cílem této koncepce, odrážející přístupy uplatňované pro tuto oblast v rámci EU, je výzkum, 
návrh a ověření prostředků směřujících k zajištění trvalého zvyšování bezpečnosti, produktivity 
a kultury práce. Uvedený cíl vychází z premisy, že sociální politika, jako zdroj ekonomického bo-
hatství a kulturního rozkvětu státu, musí sledovat jak rozvoj lidských zdrojů, tak i ekonomický růst, 
protože ten je do značné míry limitujícím činitelem tohoto rozvoje.
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je značně vrstevnatá, zahrnuje a dotýká se řady 
vědních oborů. Proto její zkoumání vyžaduje systémový přístup, respektující působení relevantních 
faktorů ovlivňujících funkčnost a výkon pracovního systému.
Řešení probíhá v rámci pěti relativně nezávislých, ale vzájemně provázaných projektů, které nava-
zují na výsledky výzkumů řešených v minulém období.

Projekt č. 1 „Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému“

Odpovědný řešitel: RNDr. Stanislav Malý
Projekt č. 1 je tvořen třemi dílčími úkoly:
• Výzkum kombinovaných fyzikálních faktorů pracovního prostředí a jejich měření,
• Ergonomické řešení vybraných faktorů pracovního prostředí a spolehlivost pracovních systé-

mů,
• Sledování účinků sálavého tepla na výkonnost v mentálních úlohách.

Výzkum kombinovaných fyzikálních faktorů pracovního prostředí a jejich měření
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý
Dosažené výsledky:
Výzkum je ve fázi prověřování druhé skupiny konstituant, tj. hodnocení nerovnoměrné tepelné 
zátěže člověka na pracovištích. Pokračovalo experimentální stanovení průběhu závislosti rozdílu 
stereoteplot na intenzitě sálavého tepla. Současně s experimenty a vyhodnocováním jejich výsled-
ků probíhalo ověřování správnosti dosud používaných limitů pro hodnocení nerovnoměrné tepelné 
zátěže jako podklad pro návrh nových limitů pro ČR a EU. Na tomto základě se postupně stanovují 
kritéria pro hodnocení stereoteplot odpovídajících přípustným hodnotám radiační zátěže podle plat-
né legislativy pro nerovnoměrnou a rovnoměrnou zátěž.

Ergonomické řešení vybraných faktorů pracovního prostředí a spolehlivost pracovních sys-
témů
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý
Dosažené výsledky
V roce 2006 byla dopracována základní koncepce přístupu zjišťování spolehlivosti lidského činitele 
v podmínkách ČR. Cílovou skupinou, na kterou se výzkum soustředil, byl chemický průmysl, který 
musí plnit požadavky plynoucí z příslušné legislativy, tedy povinnost zpracovávat hodnocení vlivu 
lidského činitele na objekt nebo zařízení v souvislosti s relevantními riziky. Na základě poznatků 
a výsledků minulých etap řešení úkolu byl zpracován konceptuální model, který zahrnuje jednotlivé 
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analytické přístupy, jež je nutno pro účinné hodnocení spolehlivosti LČ v náročných technologic-
kých celcích aplikovat buďto společně, anebo alespoň prostřednictvím pečlivě volených kombinací. 
V rámci vytýčených cílů pro rok 2006 byly také hodnoceny vybrané standardizované zahraniční me-
tody, z nichž byla po důkladném screeningu vybrána metoda HTA (Hierarchical Task Analysis), které 
byla následně věnována zvláštní pozornost. Tato metoda byla modifi kována do podoby odpovídající 
potřebám českého průmyslu (zvláště tedy chemického), kde byla úspěšně odzkoušena. Metoda 
umožňuje na základě detailního rozboru jednotlivých úkolových kroků nalézat problematické úseky 
a pomocí týmové spolupráce analytiků s obsluhou a nižším managementem také defi novat způsob 
jejich odstranění nebo minimalizace. 
V rámci řešení úkolu byla defi nována databáze nejčastějších příčin selhání lidského činitele (celkem 
75 příčin), které stojí na počátku procesu lidského chybování, jež je završen vykonáním fi nální chy-
by na straně člověka. Taxonomie příčin byla vyvíjena na základě důkladného rozboru technických, 
ergonomických, psycho-sociálních, manažerských a dalších aspektů, se kterými se můžeme setká-
vat v praxi (zejména v průmyslu), a jejichž hodnocení bylo provedeno v rámci dalších výzkumných 
a analytických prací VÚBP. 

Sledování účinků sálavého tepla na výkonnost v mentálních úlohách
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý
Dosažené výsledky
Byly provedeny experimenty 2. a 3. skupiny (rychlost proudění vzduchu 0,5m/s, 0,25 m/s) ke zkou-
mání vlivu sálavého tepla na mentální výkon (chybování jako parametr spolehlivosti), jejichž výsled-
ky jsou postupně zpracovávány. 
Úkol byl zaměřen na parametry pracovního prostředí v souvislosti s nerovnoměrnou tepelnou zátěži 
v důsledku jednostranného sálání a proudění vzduchu a na chybování a spolehlivost člověka pod 
tímto vlivem. Úkol úzce navazuje na výše uvedené úkoly a  jeho cílem je vedle využití experimentů 
v klimatické komoře k rozšíření záběru šetření také ověřit reakci člověka na různé druhy součas-
ně působícího radiačního a konvekčního tepla v podmínkách mírného tepelného prostředí (podle 
současné legislativy) nejen prostřednictvím dotazníků subjektivních pocitů, ale také pomocí zjištění 
chybování (spolehlivosti výkonu) člověka.
V rámci úkolu byla experimentálně zjišťována spolehlivost a chybování člověka v tzv. příznivých 
mikroklimatických podmínkách různých typů sálavého tepla.

Projekt č. 2  „Podniková kultura – její struktura, vztahy a vlivy“

Odpovědný řešitel: Mgr. Jaroslav Uzel
Dosažené výsledky
Cílem úkolu je výzkum, návrh a ověření nástrojů ke zvýšení kultury bezpečnosti, k formování a upev-
nění pozitivních znaků fi remních kultur a subkultur, a tím přispět ke zlepšení prevence pracovních 
rizik, úrovně BOZP a celkové efektivity fi rmy.
V roce 2006 byly provedeny následující činnosti a vypracovány ucelené materiály:
• výběr, překlad, převod a úprava inventáře PFK (personálních faktorů kultury),
• návrh a vypracování programového vybavení pro skenování a základní vyhodnocení inventáře 

PFK,
• ověřovací sonda inventáře PFK,
• návrh metodiky na hodnocení úrovně kultury bezpečnosti podniku AD KB (audit determinant 

kultury bezpečnosti),
• návrh a vypracování programového vybavení pro skenování a základní vyhodnocení inventáře 

AD KB,
• empirické ověření inventáře AD KB,
• návrh nástrojů a prostředků optimalizace podnikové kultury jako příspěvku ke zvyšování kultu-

ry bezpečnosti,
• orientační zmapování stavu fi remní kultury v ČR, přinášející přehled průměrů a směrodatných 

odchylek ve vybraných klíčových determinantách fi remní kultury,
• transfer nových poznatků celkem 48 auditorů BOZP, 1 podnik (vrcholový management – 

15 účastníků, střední management – 57 účastníků, liniový management – 78 účastníků, ve-
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doucí útvarů správy – 99 účastníků, mistři  - 235 účastníků).  
• brožura edice Bezpečný podnik „Firemní kultura – její význam  pro management, bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci“, která přináší vybrané poznatky z řešení tohoto projektu (Praha: 
VÚBP, 2006. ISBN 80–86973-03–4.).

Projekt č. 3 „Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP“

Odpovědný řešitel: PhDr. Milada Švecová
Řešení v r. 2006 probíhalo v rámci dílčích úkolů zaměřených na:
• oblast e-learningu,
• oblast informační zdrojové základny,
• oblasti oborového portálu a Kontaktního místa,
• oblast Informačního systému podpůrných a výzkumných úkolů.

Systém celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP a e-learning jako nástroj pro jeho podporu
Řešitel: PhDr. Irena Kuhnová
Dosažené výsledky
Cílem dílčího úkolu je postupné vytváření strategie celoživotního vzdělávání v oblasti BOZP a imple-
mentace e-learningu do distančního nadstavbového studia VÚBP.
V r. 2006 bylo řešení zaměřeno na:
• přípravu vývojového a realizačního týmu, které proběhlo formou: prezenčních kurzů, elektro-

nických kurzů a e-learningu.
 Dále byly zpracované příručky pro jednotlivé moduly a zároveň role LMS eDoceo (uživatelská 

příručka pro modul: Administrátor, Manažer, Pedagog, Tutor).
 Byl zpracován podrobný návod „Jak připravit distanční text a další podklady pro výrobu elek-

tronického kurzu“, dále šablony pro vytváření e-kurzu a byl stanoven rozsah kurzu v celkovém 
počtu 90 studijních oken a zpracována osnova kurzu.

• přípravu provozu e-learningu obsahující:
 a) přípravu LMS eDoceo po stránce technické připravenosti na testování a provoz 

– nastavení relevantních funkcí systému, vytvoření cvičného prostředí, řešení přístupových 
podmínek osob provádějících testování funkčnosti LMS,

 b) výběr a proškolení obsluhy systému LMS eDoceo v systémových rolích Administrátor, Ma-
nažer, Pedagog (vybraní zaměstnanci VÚBP),

 c) získávání dovedností potřebných pro zvládání rolí Administrátor, Manažer, Pedagog formou 
individuálního testování funkčnosti LMS na cvičném kurzu.

Vytvoření sjednocené zdrojové základny pro oblast BOZP
Řešitel: PhDr. Milada Švecová
Dosažené výsledky
V sledovaném období byly výzkumné práce soustředěny na realizaci modelu vytipovaných kompo-
nent sjednocené zdrojové základny a na odzkoušení databáze tezauru, který je z technologického 
hlediska jednou z databází zdrojové základny a tvoří velmi důležitou složku celého systému, tj. vy-
hledávání nad všemi databázemi zdrojové základny. 
Během roku byla zhodnocena obsahová skladba databází zařazených do zdrojové základny a byl 
navržen další postup řešení problému pomocí databáze, která by zpracovávala a shromažďovala 
hesla z oblasti BOZP.
Výsledky za rok 2006 jsou strukturovány následovně:
• realizace vytipovaných komponentů zdrojové základny (EBSCO, MEDLINE, MEDIS-Alarm, 

Výběr z Úředního věstníku Evropské unie, Výběrová bibliografi e OKO),
• modelování a částečná realizace dalších komponentů zdrojové základny. V této skupině byly 

řešeny komponenty, které bylo třeba částečně upravit jak po stránce konceptuální, tak tech-
nologické. Návrhy těchto komponentů byly mnohdy z větší části hotovy (např. Archiv rešerší, 
E-learning) a byly během tohoto roku částečně realizovány, u jiných (např. IS podpůrných 
a výzkumných projektů) se jedná o celkový návrh celého komponentu, popřípadě systému 
a jeho realizaci v návaznosti na zveřejnění celého systému AiP Safe,
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• hodnocení obsahové struktury zdrojové základny a vytvoření systému, s důrazem na optimální 
vytěžení relevantních informací z informačních pramenů (médii), ukládaných v rámci zdrojové 
základny,

• příprava prostředí pro zpracování a ukládání hesel z oblasti BOZP pomocí systému Media-
wiki. Jednalo se o zpracování pojmů z oblasti BOZP formou wikipedie, jejíž encyklopedické 
přednosti  a principy s sebou přináší velké možnosti logického strukturování jednotlivých 
návazností mezi databázemi i mezi prvky zpracovávanými v jednotlivých databázích formou 
odkazů.

Inovace oborového portálu BOZPinfo a vytvoření kontaktního centra
Řešitel: Ing. Evžen Bílek, Ph.D.
Dosažené výsledky
Hlavní pozornost byla soustředěna na realizaci modelu kontaktního centra BOZP v rámci webové-
ho prostředí. Další rozvoj BOZPinfo se soustředil na poskytování cíleně zaměřených informací pro 
největší cílové skupiny portálu.
Dosažené výsledky lze strukturovat následovně:
• řešení výstupních portálů BOZPinfo.cz a BZP.cz,
• koncepce informačního serveru pro malé a střední podniky, podnikatele a živnostníky BZP.cz, 

refl ektující připomínky a nápady odborníků z praxe, bezpečnostních techniků (osob odborně 
způsobilých v prevenci rizik), pracovníků resortu MPSV ČR a MZ ČR a potenciálních uživatelů 
z řad podnikatelů,

• návrh a realizace systému zveřejňování informací o nových nebo připravovaných předpisech, 
nařízeních v oblasti BOZP, zajišťujícího permanentní sledování, zpracování, uchovávání 
a zveřejňování informací o předpisech v ČR a v EU,

• inovace rubrik na informačních portálech (vytvoření rubriky Volná pracovní místa v oblasti 
BOZP aj.).

Efektivní způsoby implementace poznatků z oblasti BOZP získaných v rámci spolupráce 
s EU a mezinárodními organizacemi do praxe
Řešitel: PhDr. Milada Švecová
Dosažené výsledky
Pro oblast řízení a usměrňování dalšího vývoje BOZP a pro činnost inspekčních orgánů je nezbytně 
nutné znát zpětnou vazbu, tj. účinnost všech kroků a opatření. To se týká i využívání znalostního 
potenciálu orgánů a organizací působících v oblasti BOZP, získaného v rámci spolupráce meziná-
rodními organizacemi, zpracovaných projektů a poskytované pomoci EU. Proto byl v letech 2005-
2006 řešen projekt, jehož hlavním úkolem bylo vytvoření integrovaného informačního systému pod-
půrných výzkumných projektů.
Byl vytvořen efektivní informační systém pro vědu a výzkum v oblasti BOZP, umožňující zefektivnit 
způsob sdílení dosažených výsledků z výzkumné činnosti. Informační systém pro vědu a výzkum 
zahrnuje výzkumné aktivity v České republice, ale i aktivity probíhající v mezinárodním měřítku, 
např. projekty v rámci spolupráce s EU.
Informační systém obsahuje informace o:
• projektech, řešitelích (expertech) a institucích – vytvořena samostatná aplikace, která spolu-

pracuje s AiP Safe,
• výsledcích výzkumu – plné texty jednotlivých výstupů, řešeno v AiP Safe (včetně adresného 

přístupu),
• článcích – články o výzkumu publikované na BOZPinfo.cz, řešeno v AiP Safe.
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Projekt č. 4 „Mediální a osvětové nástroje kultivace lidských zdrojů“

Odpovědný řešitel: Mgr. Dagmar Mroziewicz, M.A.
Dosažené výsledky
Řešení projektu je zaměřeno na výzkum, návrh a ověření nástrojů k formování a upevňování trvale 
pozitivních postojů cílových skupin k oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, nástrojů posilu-
jících vytváření celkové pohody při práci jako multidisciplinární sociální kategorie.
Ve sledovaném období byly ověřovány základní postupy, které se používají při záměrném ovliv-
ňování lidí, tak jak byly formulovány v marketingu a marketingové komunikaci. Součástí prací bylo 
samozřejmě přizpůsobení běžně užívaných postupů pro oblast, která nemá ziskové vyústění, tj. pro 
oblast sociálního marketingu a sociální reklamy, kam práce na propagaci BOZP patří.
Řešení se zaměřilo na rozvíjení poznání propagace obecně a propagace BOZP, ale také na formo-
vání výzkumných nástrojů, které umožňují zachytit konkrétní efekty, které může propagace BOZP 
mít. 
Další aktivity směřovaly z teoretických řešení projektu do řešení praktických, s tím, že výstupem je 
rovněž námět projektu BOZ(P) na start! a zpracování příruček „Osvěta a propagace jako jeden z ná-
strojů prevence BOZP“ a „Propagace BOZP v malém a středním podniku“.
V roce 2006 byly v rámci šetření využity poznatky propagační kampaně „BOZ(P) na start“. Projekt 
byl koncipován tak, aby se jeho obsah i struktura staly vzorem pro další možné kampaně.

Projekt č. 5 „Faktory a indikátory trendů vědecko-technického rozvoje a spole-
čensko-ekonomických změn a jejich dopady do vývoje BOZP“

Odpovědný řešitel: Ing. Lenka Svobodová
Projekt č. 5 je tvořen dvěma dílčími úkoly:
• Indikátory kvality pracovního života a
• Výzkum ukazatelů BOZP.

Indikátory kvality pracovního života
Řešitel: Ing. Lenka Svobodová
Dosažené výsledky
Projekt je celkově zaměřen na stanovení vhodných faktorů a indikátorů trendů společenského 
a hospodářského vývoje, které charakterizují úroveň kvality pracovního života a které se podílejí 
na tvorbě pracovních podmínek. Jedná se o tři hlavní směry při naplňování celkových cílů projektu, 
a to identifi kování směrů a trendů BOZP, defi nování nástrojů a metod pro hodnocení a usměrňování 
BOZP, vypracování modelu systému indikátorů stavu a úrovně BOZP.
Výzkumné práce v roce 2006 navázaly na průběžné výsledky v předcházejících letech a byly ze-
jména zaměřeny na vyhodnocení dat z realizovaného reprezentativního šetření kvality pracovního 
života v ČR. Analýza dat a souhrn poznatků se staly základem zpracování publikace „Jak je v Česku 
vnímána práce“, kterou vydal Sociologický ústav AV ČR v Praze v roce 2006 (rozsah 229 stran, 
ISBN 80–7330-103-2). 
Současně pokračovaly práce na úpravě instrumentu a zpracování návrhu indikátoru subjektivně 
vnímané kvality pracovního života na základě podrobné analýzy výsledků reprezentativního šetření. 
Konstrukce indikátoru je inspirována zahraničními přístupy a hlavně vychází z empirické základny 
českého prostředí (odlišné podmínky, historie, zvyklosti a kulturní zázemí apod.). Současně proběh-
la konstrukce a výběr proměnných. Z 66 položek aspektů práce bylo vybráno 18 položek, které byly 
použity k dalšímu ověření v rámci šetření.

Výzkum ukazatelů BOZP
Řešitel: Ing. Vladimír Janoušek, CSc.
Dosažené výsledky
Výzkum byl zaměřen na rozvoj metod monitorování úrovně BOZP. Práce se soustředily na využití 
dataminingových metod pro analýzu dat a využití výsledků dataminingových modelů v kontrolní 
činnosti orgánů inspekce práce. V roce 2006 byla provedena základní statistická a dataminingová 
analýza dat o pracovních úrazech ve formátu evropské statistiky ESAW za účelem zjišťování pří-
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činnosti pracovních úrazů. Výzkum stanovil základní charakteristiky dat a specifi cké oblasti výskytu 
pracovních úrazů pro další směrování výzkumu a preventivní činnosti. 
Analýzy a studie byly zpracovány za použití databáze OLAP, dotazovacího jazyka SQL, statistické-
ho software SPSS Base (SPSS 14.0 for Windows) a specializovaného dataminingového software 
CLEMENTINE (Clementine Desktop Version 9.0) fi rmy SPSS.
Zvláštní pozornost byla věnována pracovní úrazovosti při dopravních nehodách, která tvo-
ří významnou část pracovní úrazovosti a zvláště smrtelné pracovní úrazovosti. Jedná se 
o oblast, kde nebyly doposud podrobnější informace k dispozici a nebyly provedeny ani hlubší ana-
lýzy.
V rámci řešení této etapy výzkumu byla provedena analýza nákladů a ztrát vyplývající z pracovních 
úrazů a nemocí z povolání.

II. GRANTY

Projekt 1J 039/05 DP 1 „Vliv změn světa práce na kvalitu života“

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Řešitel: Ing. Miloš. Paleček, CSc., Ing. Lenka Svobodová
Cílem projektu je defi novat a postihnout celosvětové trendy v BOZP a ve vnímání kvality pracovního 
života, vliv globalizace transnacionálních společností na pracovní podmínky a pracovní charakte-
ristiky v ČR a  identifi kovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, predikovat další vývoj, 
navrhnout doporučení, metody a nástroje k eliminaci možných rizik jak na makro, tak i na mikroú-
rovni.
Dosažené výsledky
V roce 2006 bylo připraveno a realizováno empirické šetření na populaci „Kvalita pracovního života“, 
pokračovalo se v přípravě výzkumu národního šetření „Cena zdraví“ (focus groups, případové stu-
die), připraveno a realizováno bylo šetření a skupinové rozhovory s řediteli Úřadů práce, zpracovány 
byly případové studie k BOZP (velké podniky), prezentovány dílčí poznatky na mezinárodním semi-
náři s názvem „Svět práce a kvalita života“ za účasti významných zahraničních hostů. 
Hlavním výstupem je vydání publikace „Svět práce a kvalita života“ (Praha: VÚBP, 2006. 155 s. 
ISBN 80–86973-08–5.).

Projekt 1H-PK/21 „Metody a nástroje hodnocení a zvyšování spolehlivosti 
lidského činitele v provozu JE“

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Řešitel: RNDr. Stanislav Malý
Dosažené výsledky
Řešení probíhalo v roce 2006 v souladu s věcnou náplní uvedenou v zadání projektu.
Práce realizované ve druhé etapě řešení projektu byly zaměřeny především na:
• analýzu kritických míst a mimořádných událostí z hlediska selhání LČ,
• vývoj metod a softwaru pro analytickou činnost,
• přípravu profesiogramů a návrh způsobu hodnocení míry splněných stanovených požadavků.
V rámci řešení projektu byla zpracována první část monografi e věnované problematice spolehlivosti 
LČ. V této části jsou shromážděny a zpracovány současné poznatky o rizikových faktorech průmys-
lových společností a způsobech jejich zvládání, je prezentován hierarchický model havárií a způso-
by modelování procesů STAMP.
Řešení v r. 2006 splnilo cíle, které byly pro tuto etapu stanoveny v zadání.
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Projekt ESF CZ.04.3.07/4.1.02.1/0349 „Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro region hlavního města Prahy“

Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Řešitel: Ing. Evžen Bílek, Ph.D.
Veřejný informační systém IS BOZP Kiosek, to jsou internetové stránky, které byly vytvořeny pro 
malé a střední podnikatele a živnostníky působící v regionu hl. m. Prahy, a kteří potřebují získat 
informace z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Pilotní provoz této sítě počítačů 
(resp. informačních kiosků) bude zahájen v lednu 2007. Informační síť kiosků se skládá ze tří počí-
tačů, které jsou umístěny na Oblastním inspektorátu práce pro hl. m. Prahu se sídlem v Praze a ve 
Výzkumném ústavu bezpečnosti práce. Projekt je řešený v období dvou let (2006–2007).
Dosažené výsledky
V rámci řešení v roce 2006:
• byla navržena a dokončena infrastruktura pro realizaci IS BOZP Kiosek,
• proběhla výběrová řízení na dodavatele SW a HW, 
• byl vytvořen web pro IS BOZP Kiosek a zpracován obsah pro tento informační systém.

B. VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ

Ve sledovaném období byly zorganizovány tyto vzdělávací a výchovné akce:
• Rekvalifi kační kurz pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik - bezpečnostní techniky,
• Distanční nadstavbové studium Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování,
• Distanční nadstavbové studium Bezpečnost práce – téma 1: Řízení a organizace bezpečnosti 

práce v podniku,
• Distanční nadstavbové studium Bezpečnost práce – téma 3: Ochrana zdraví a hygiena prá-

ce,
• Distanční nadstavbové studium Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci,
• Pracovní setkání pro odborně způsobilé osoby v prevenci rizik – bezpečnostní techniky,
• Odborný kurz prevence závažných havárií pro pracovníky orgánů integrované inspekce.
Kromě toho se konaly jednodenní přednášky, školení a semiináře, kterých se zúčastnilo 678 účast-
níků.

C. OSVĚTA A PROPAGACE

Osvěta a propagace v oblasti BOZP probíhala v r. 2006 zejména prostřednictvím masmédií, formou 
pořádání informačních a osvětových kampaní, vydáváním publikací, periodik a jiných osvětových 
a informačních  materiálů.

Publicita a popularizace BOZP v masmédiích
Oborový portál BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz)
Oborový portál BOZPinfo.cz www.bozpinfo.cz je zaměřen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
v ČR a s ní související oblasti, např. prevence závažných havárií, ochrana životního prostředí apod. 
Webové stránky portálu představují v rámci internetu kontaktní místo pro poskytování odborných infor-
mací z oblasti BOZP v ČR, a to formou článků, zpravodajství, databází, odkazů na jiné zdroje apod. Web 
rovněž poskytuje prostor pro propagaci kampaní a akcí z této tematické oblasti, prostor pro výměnu ná-
zorů i praktických zkušeností. Zajišťuje jeho návštěvníkům přístup k technickým a vědeckým novinkám 
z oblasti BOZP anebo alespoň poskytuje návštěvníkovi formou hypertextového odkazu vodítko, kde 
požadované informace najít. 
Od roku 2006 na svých stránkách poskytuje také nabídku a poptávku pracovních míst z oblasti 
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BOZP a možnost odběru informací prostřednictvím RSS kanálu. Přístup na tento portál je od tohoto 
roku také prostřednictvím wapu 2.0 na mobilní telefony typu Smartphone a také za pomocí kapes-
ních počítačů (PDA). Portál www.bozpinfo.cz představuje hlavní nástroj osvěty a propagace BOZP 
a publicity a popularizace zásad BOZP na národní úrovni. 
Provoz portálu zajišťují pracovníci VÚBP v rámci redakce BOZPinfo. Na jeho provozu se podílí řada 
státních institucí a úřadů ČR, např. Státní  zdravotní ústav, Státní úřad inspekce práce, oblastní in-
spektoráty práce aj., ale také odborníci na oblast BOZP, vysoké školy aj. V roce 2007 oslaví oborový 
portál BOZPinfo výročí pěti let svého provozu. Statistika návštěvnosti portálu je uvedena níže na ob-
rázku. Ze statistiky vyplývá neustále vzrůstající návštěvnost, která svědčí o jeho oblíbenosti, kvalitě 
poskytovaných informací a jejich využití v praxi.

Informační server BZP.cz
V roce 2006 byl zahájen provoz informačního serveru BZP.cz (www.bzp.cz). Svým obsahem je za-
měřen především na podnikatele z řad malých a středních podniků a živnostníky, resp. osoby samo-
statně výdělečně činné. Po zpřístupnění informačního serveru BZP.cz je osvěta a propagace BOZP 
prováděna také s jeho využitím. Na stránkách serveru BZP.cz jsou dostupné návody a postupy, jak 
řídit podnik, aby splňoval zákonné požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Podnikatelé 
a zaměstnavatelé zde najdou rady, jak mohou efektivně využít služeb OSVČ odborně způsobilých 
v prevenci rizik (techniků bezpečnosti práce) nebo co dělat pro snížení rizika postihů ze strany 
kontrolních orgánů ČR. Pro začínající podnikatele přináší řadu nezbytných informací o tom, jak pro-
mítnout požadavky českého práva a harmonizovaných předpisů EU pro oblast BOZP do zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Informační server BZP.cz bude nyní procházet 
obdobím shromažďování názorů odborné veřejnosti a vylaďováním do optimální podoby z hlediska 
uspořádání a charakteru informací. Do zcela nově vytvořených rubrik tohoto informačního serveru 
jsou poskytovány nebo připravovány informace obdobně jako v případě portálu BOZPinfo.cz s ohle-
dem na cílovou skupinu, která je jeho prostřednictvím oslovována.
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Webová stránka www.vubp.cz 
Stránka www.vubp.cz má povahu institucionálního webu. Zde jsou prezentovány všechny osvětové 
aktivity VÚBP (vzdělávací a osvětové akce, vydané publikace), kontakty na vlastní poradenská pra-
coviště a nabídka veškerých služeb. Webová stránka www.vubp.cz uvádí formou obrazových ikon 
odkazy na další stránky, jejichž prostřednictvím provádí osvětu a propagaci BOZP (stránky kam-
paně Evropský týden BOZP 2003 až 2006, stránka BOZPinfo.cz, stránka projektů „Kvalita života“ 
a „Kontaktní místo BOZP pro region hl. m. Praha“, archiv kampaně Společně bezpečně 2003, strán-
ka s výstupy projektu EDFORSA, atd.). Webová stránka www.vubp.cz je v příslušných částech pod-
le potřeby aktualizována. V r. 2006 se uskutečnily:
• opakované aktualizace a pozdější reorganizace rubrik VÚBP a Výzkum,
• rozsáhlé aktualizace v rubrikách OPPZH a AO 235,
• opakovaná aktualizace nabídky vzdělávacích akcí (kurzy, distanční nadstavbové studium, 

doprovodné programy, odborné semináře, připravované veletržní a výstavní akce),
• opakovaná aktualizace nabídky sortimentu VÚBP a SÚIP a plánovaných akcí v rubrikách Pro-

dukty a Vzdělávání.

Další webové stránky, které VÚBP provozuje za účelem osvěty a propagace BOZP nebo se 
podílí na jejich vytváření a provozu:
• stránka českého Focal Pointu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (http://osha.mpsv.cz) 

především v částech týkajících se Evropského týdne BOZP 2006 a programu Správná praxe,
• stránky aktuálně řešených projektů VÚBP jako např. „Kvalita života“ (http://kvalitazivota.vubp.cz) 

nebo „Kontaktní místo BOZP pro region hl. m. Praha“ (http://www.vubp.cz/kontaktni_
misto.php), 

• stránky ukončených projektů, jejichž výsledky jsou dále využitelné mezi odbornou i širší ve-
řejností zajištěním jejich dostupnosti přispívá VÚBP k osvětě v oblasti BOZP, např. stránka 
projektu „Risk Prevention and Health Protection in Adult Education“ (http://edforsa.vubp.cz).

Kampaně a programy na podporu BOZP
Také v roce 2006 proběhla osvětová a informační kampaň Evropský tý-
den BOZP, pořádaná každoročně Evropskou agenturou pro bezpečnost 
a ochranu zdraví (OSHA) v součinnosti s národními garanty 30 zemí Ev-

ropy. Cílem Evropského týdne BOZP 2006 bylo připravit mladé lidi na bezpečný a zdravý vstup do 
jejich pracovního života. Pod záštitou MPSV ČR a ve spolupráci s ostatními resorty, zejména s re-
sortem školství, odpovídal za průběh informační kampaně v ČR Výzkumný ústav bezpečnosti práce. 
Na organizaci kampaně se podílel společně s českým Focal Pointem a partnery kampaně.
S kampaní Evropský týden BOZP 2006 byla spojena řada akcí (soutěže, program Správná praxe), 
na jejichž organizaci se již tradičně podílel také Výzkumný ústav bezpečnosti práce: 
• program Správná praxe, který se zaměřuje na inovativní přístupy k řešení konkrétních pro-

blémů na pracovišti. V r. 2006 se projekty Správné praxe soustředily na bezpečnost a ochranu 
zdraví mladých pracovníků. Z 15 projektů přihlášených do národního kola programu Správná 
praxe 2006 vybrala hodnotící komise 2 nejhodnotnější projekty, které získaly ocenění za účast 
v programu a reprezentovaly Českou republiku v celoevropském kole programu Správná pra-
xe 2006. Byly to:

 • projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zaměřený na systémový přístup k moderní-
mu vzdělávání žáků a absolventů zdravotnických škol a

 • projekt Střední školy stavební Jihlava, který se dotýká bezpečnosti práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou.

• Soutěž učňů stavebních oborů (SUSO)
 Po regionálních kolech, která proběhla v první polovině r. 2006 se 19.–21. září 2006 uskutečni-

lo Mezinárodní fi nále 10. ročníku SUSO (při 17. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH 
2006, Pražský veletržní areál, Praha 9 - Letňany). Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je 
součástí hodnotících kritérií soutěže již několik let. Letos byla SUSO součástí informační kam-
paně Evropský týden BOZP poprvé, a to vzhledem k zaměření kampaně právě na bezpečnost 
a ochranu zdraví žáků škol a mladých pracovníků. 
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• výtvarná, fotografi cká a fi lmová soutěž 
 Evropská agentura pro BOZP se v roce 2006 zaměřila na zvyšování povědomí o riziku u žáků 

základního a středního vzdělávání a mladých pracovníků. Cílem informační kampaně Evropský 
týden BOZP 2006 s názvem „BOZ(P) na start!“ bylo dobře připravit mladé lidi na vstup do za-
městnání a seznámit je s otázkami týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí 
letošní kampaně bylo vyhlášení celostátní soutěže, a to ve třech soutěžních tématech. Výtvarná 
soutěž „Nakresli svůj plakát“ byla určená žákům do 15 let, fotografi cká soutěž „Národní fotogra-
fi cká soutěž“ a fi lmová soutěž „Mladý evropský fi lmař roku 2006“ byly určeny mladým lidem do 
19 let. Po posouzení odbornou porotou byly vybrány z každého tématu tři nejlepší příspěvky 
a vyhodnoceny na národní úrovni. Dva vítězné příspěvky fi lmové soutěže nominovala Česká 
republika do celoevropské soutěže v Bilbau.

Pro tyto akce byla připravena řada materiálů (dopisy, metodiky, instruktážní texty, propozice pro 
soutěže, osvětové a propagační materiály atd.).
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Doprovodné programy k výstavám a veletrhům a další osvětové akce
VÚBP se jako hlavní pořadatel nebo spoluorganizátor podílel na organizační přípravě a realizaci 
těchto akcí:
• doprovodný program k veletrhu PRAGOALARM – BEZPEČNÝ ŽIVOT 2006 s názvem „Spo-

lečně bezpečně – Pracovní setkání osob odborně způsobilých v prevenci rizik“,
• doprovodné programy v rámci veletrhu INTERPROTEC: Aktuální témata bezpečnosti a ochra-

ny zdraví při práci, Společně bezpečně v rámci Evropské unie a Ergonomie na pracovištích,
• VI. mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2006“ v Ostravě,
• završení celostátního fi nále Soutěže učňů stavebních oborů (SUSO) na veletrhu FOR ARCH 

2006,
• slavnostní setkání u příležitosti předání certifi kátu Bezpečný podnik, vyhodnocení programu 

Správná praxe, předání čestného titulu Podnik podporující zdraví a zakončení celoevropské 
informační kampaně Evropský týden BOZP v ČR.

Vydávání publikací, periodik a osvětových a informačních materiálů

Národní periodika
K publicitě a popularizaci BOZP prostřednictvím masmédií využívá VÚBP možnosti publikování ze-
jména časopiseckých článků osvětového a informativního charakteru v národních periodikách vč. 
vlastní kapacitou vydávaného Zpravodaje SÚIP. Téměř všechny významnější články ze Zpravodaje 
SÚIP jsou zároveň publikovány na stránkách BOZPinfo.cz v rubrice Čítárna/Články. 
V posledních několika letech publikují zaměstnanci VÚBP články věnované tématu prevence závaž-
ných havárií v odborných nebo jiných relevantních časopisech, např. Rescue Report, 112, Bezpeč-
nost a hygiena práce. Dobrou tradici má několikaletá spolupráce VÚBP se čtvrtletníkem Inovace, 
který umožňuje VÚBP publikovat na svých stránkách odborné články, zprávy a informace.
V r. 2006 probíhala užší spolupráce s nakladatelstvím Linde. Do periodika Personální a sociálně 
právní kartotéka (PSK) byly v období do 30. 9. 2006 zpracovány a nabídnuty k otištění tyto příspěv-
ky:
• Proč je BOZP tak důležitá?,
• Jak popsat okolnosti vzniku pracovního úrazu,
• Úrazu zabrání jen používání správných postupů,
• Výběr a poskytování osobních ochranných prostředků,
• Používání OOP,
• Bezpečná kancelář,
• Evropský týden BOZP,
• Informace BOZP – snadno, rychle,
• Důležité informace o BOZP na internetu.
Publikace
V roce 2006 byly nově vydány nebo aktualizovány (tiskem nebo na elektronických nosičích) tyto 
publikace:
• Platné právní předpisy BOZP a příbuzných oborů (disketa),
• Seznam osobních ochranných prostředků pro použití v ČR: stav k 31. 12. 2005 (CD-ROM),
• Informace na dlani (CD-ROM).
Nově byly vydány tyto publikace:
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• Porovnání dřívější a nové úpravy požadavků na zajišťování BOZP podle zákoníku práce (dis-
keta),

• Firemní kultura - její význam pro management, bezpečnost a ochranu zdraví při práci (tiskem),
• Bezpečnost manipulačních vozíků (tiskem),
• Zpráva o činnosti VÚBP za r. 2005 (CD-ROM),
• Zpráva o činnosti systému ČÚBP/SÚIP za rok 2005 (CD-ROM), obsah CD dokládá obrázek.
Byly provedeny dotisky publikací:
• Bezpečnost práce při manipulaci s břemeny – dotisk 2. vydání,

• Bezpečnost práce u obráběcích strojů na kovy - dotisk 2. upraveného vydání.

Tituly ediční řady Správná praxe pro malé a střední podniky
V r. 2006 navázal VÚBP na tematické celky zpracované v ediční řadě Správná praxe pro malé 
a střední podniky v předchozích letech, a to aktualizací dříve vydaných titulů (celkem 31) a dále roz-
šířením stávající nabídky o nové tematické celky. V r. 2006 byla zpracována témata: 
• Kutilství bez úrazu. Dílna – práce s kovy (dělení, obrábění, tváření a spojování kovů),
• Kutilství bez úrazu. Práce na zahradě (a v sadu),
• Kutilství bez úrazu. Bezpečnost při stavebních pracích (zejména svépomocí),
• Kutilství bez úrazu. Bezpečnost – údržbářské práce, práce na zařízeních.
Jednotlivé publikace/tematické celky ediční řady Správná praxe jsou zpracovány výhradně jako 
elektronický dokument. O aktuální nabídce a připravovaných titulech je veřejnost průběžně infor-
mována prostřednictvím internetové stránky www.vubp.cz, informačního serveru www.bozpinfo.cz, 
formou propagačních letáků, na seminářích, kurzech, přednáškách apod. 

Informační, propagační a osvětové materiály pro kampaň Evropský týden BOZP 2006
Ve spolupráci se sociálními partnery kampaně jsou pro Evropský týden BOZP zpracovávány publi-
kace a tiskoviny informačního, propagačního a osvětového charakteru.
V r. 2006 byly zpracovány tyto informační, propagační a osvětové materiály:
• Vstupní instruktáž – učni a mladí pracovníci (CD-ROM),
• Desatero (bezpečnosti práce) pro žáka v odborném nebo praktickém výcviku,
• Desatero (bezpečnosti práce) pro mladého pracovníka,
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• Desatero zaměstnavatele. Základní povinnosti zaměstnavatele při nástupu zaměstnance do 
práce,

• Desatero zaměstnavatele. Základní informace z oblasti BOZP,
• Deset kroků na cestě k úspěchu v Evropském týdnu BOZP,
• Bezpečnost práce a požární ochrana v hádankách a křížovkách I., II., III.,
• brožura „Co se v mládí naučíš“,
• nástěnný kalendář na r. 2007 „Tak to vidíme my“.
S kampaní Evropský týden BOZP 2006 byla spojena řada akcí (soutěž pro školy, program Správná 
praxe). Pro organizaci a vyhodnocení akcí byla připravena řada materiálů (metodiky, instruktážní 
texty, propozice pro soutěže atd.). 

Tituly zpracované v rámci výzkumné činnosti VÚBP
• Svět práce a kvalita života (tiskem, CD-ROM).
Publikace byla vydána v rámci řešení projektu „Vliv změn světa práce na kvalitu života“ programu 
výzkumu MPSV ČR Moderní společnost.

Periodika 
Zpravodaj SÚIP vychází čtvrtletně jako samostatně vydávaná tiskovina v nákladu 1000 ks pro účely 
individuálních zájemců, pro SÚIP (100 ks), OIP (80 ks), MPSV ČR (10 ks), ČMKOS (5 ks) a IVBP 
(5 ks), k distribuci na výstavách a veletrzích a pro další osvětové akce a propagační účely. 
V elektronické podobě je zpravodaj dostupný na www stránkách VÚBP (http://www.vubp.cz/
produkty_zpravodaj.php). Odkaz na zpravodaj se nachází též na webové stránce www.bozpinfo.cz 
v rubrice Správná praxe a na webové stránce českého Focal Pointu (http://osha.mpsv.cz/). Individu-
álním zájemcům o elektronickou podobu tohoto periodika je na základě jejich žádosti bez prodlení 
poskytnut, především jde o zasílání elektronickou poštou. V nákladu 1500 ks tvoří dále „Zpravodaj 
SÚIP“ středovou přílohu čtvrtletníku Inovace.

D. PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Výsledky řešení a odborné články v tištěných periodikách a publikacích i na informačních serverech 
BOZPinfo a BZP publikovalo ve sledovaném období 24 pracovníků ústavu.
Souhrnně se jednalo o 59 článků, publikací a příspěvků do sborníku v celkovém rozsahu 22AA.

E. PORADENSKÁ ČINNOST A POMOC ORGANIZACÍM

Výzkumný ústav bezpečnosti práce jako celek poskytuje několik druhů poradenství. Je to komplexní 
poradenství, které je zajišťováno úkolem „Osvěta a propagace inspekce práce“, přímá pomoc or-
ganizacím s řešením problémů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, spe-
cializované odborné poradenství (např. k zákonu č. 349/2004 Sb., o prevenci závažných havárií) 
a zodpovídá nejrůznějších druhů dotazů za využití informačního portálu www.bozpinfo.cz. 
Jednalo se např. o:
• posuzování problematiky spolehlivosti lidského činitele na pracovišti velína výrobny zplyňová-

ní mazutu,
• zpracování metodických materiálů ke způsobu posouzení spolehlivosti lidského činitele při 

výkonu úkolových,
• operací v procesním průmyslu,
• analýzu rizik na výrobu bioplynu z bioodpadů,
• metodické zpracování posouzení vlivu lidského činitele na technologické celky v chemickém 

průmyslu podle metody HTA,
• zpracování ergonomického zhodnocení pracovišť,
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• průběžné měření účinnosti OOPP při likvidaci kontaminovaných provozů,
• zpracování odborných stanovisek k použitým OOPP,
• konzultace, zkoušky a měření účinnosti improvizovaných OOP použitelných při hromadných 

haváriích v jaderném nebo chemickém průmyslu, ověřování a zkoušení ochranných prostřed-
ků ze skladů civilní ochrany, možnosti jejich využití.

Celkem se v r. 2006 jednalo o 43 případů odborné pomoci organizacím.

F. POSUZOVÁNÍ SHODY, CERTIFIKAČNÍ ČINNOST, NORMALIZACE

Jako autorizovaná a notifi kovaná osoba vystavil VÚBP-AO 235 v roce 2006 padesát čtyři certifi káty 
ES přezkoušení typu pro osobní ochranné prostředky a provedl padesát kontrol OOP zařazených 
do třetí kategorie OOP složité konstrukce. Certifi káty a zprávy o kontrole jsou uznávány v celé Ev-
ropské unii a umožňují tak českým výrobcům uplatnit se na rozsáhlém evropském trhu. Dále byla 
provedena celá řada zkoušek a posouzení dílčích vlastností osobních ochranných prostředků podle 
evropských norem. 
Poskytováním těchto služeb umožňuje VÚBP českým výrobcům COP pronikat na evropské trhy 
a uplatňovat se v mezinárodní konkurenci. V rámci nabídky svých služeb poskytuje VÚBP - AO 
235 řadu konzultací. V roce 2006 například úzce spolupracoval s fi rmou BCD CZ, která zajišťuje 
ekologickou likvidaci kontaminovaných provozů ve Spolaně Neratovice, spolupracoval s orgány 
Ministerstva vnitra ČR na problematice ochrany obyvatelstva při hromadných haváriích, infekčních 
epidemiích, apod.
VÚBP - AO 235 působí z pověření Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnic-
tví jako národní koordinační orgán pro ostatní autorizované osoby, které posuzují shodu osobních 
ochranných prostředků v České republice. Je součástí mezinárodního systému notifi kovaných zku-
šebních institucí zastřešeného evropskou směrnicí 89/686/EHS pro OOP.
VÚBP jako jediný v České republice zkouší a certifi kuje dočasné stavební konstrukce, především 
lešení. V roce 2006 vydal pro tuto skupinu výrobků čtyřicet devět certifi kátů.
Významnou úlohu hraje i normalizační činnost. VÚBP úzce spolupracuje s Českým normalizačním 
institutem a je sídlem technické normalizační komise č. 3 pro osobní ochranné prostředky a TNK 
č. 92 pro lešení. Obě komise jsou vedeny pracovníky VÚBP a spolupracují s příslušnými evropskými 
technickými komisemi CEN/TC.
VÚBP má podstatný podíl na zavádění evropských norem pro osobní ochranné prostředky a do-
časné stavební konstrukce do systému českých technických norem. V roce 2006 bylo ve VÚBP 
nově zahájeno více než čtyřicet normalizačních úkolů, jejichž náplní je zavedení evropských norem 
a jejich změn do systému ČSN. 
Praktické poznatky z posuzování shody, včetně certifi kačních a normalizačních aktivit, jsou jedním 
z předpokladů pro poskytování aktuálních odborných informací v rámci konzultací, školení a dalších 
služeb, které jsou nedílnou součástí činnosti VÚBP.
Odborníci VÚBP-AO 235 se podílejí na znalecké činnosti a v roce 2006 zajistili dva odborné znalec-
ké posudky.
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