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U příležitosti patnáctého roku trvání programu „Bezpe čný podnik“ p řevzal ministr 

práce a sociálních v ěcí záštitu nad sout ěží PROFESIONÁL BOZP. 

 

Soutěž PROFESIONÁL BOZP je národní soutěží jednotlivců, jejímž smyslem je ocenit 

individuální p řínosy osob , které napomáhají k prosazování kultury bezpečnosti práce, 

zvyšují úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v konkrétním podniku či podnicích, 

napomáhají ke zlepšování postojů a přístupů jednotlivců, managementů firem i celé 

veřejnosti k otázkám bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, ke zvyšování celkové 

kultury a efektivity práce a podpoře dobrovolného a spontánního přístupu k řešení problémů 

BOZP v podniku. Jedná se o průlomovou akci, neboť vedle jednorázových i tradičně 

realizovaných programů pro podniky a jejich celé pracovní kolektivy dosud nebyl v České 

republice motivačně podpořen a oceňován přínos jednotlivců.  

Soutěž má za cíl podpo řit aktivní p řístup k provád ění úkol ů v prevenci rizik , na něž 

bývá pohlíženo s určitým despektem, zpopularizovat tuto pracovní činnost, zvýšit 

prestiž osob, které úkoly v prevenci rizik plní, a podpo řit jejich oprávn ěnou hrdost na 

dosažené úsp ěchy. 

Soutěž vyhlašuje a organizuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., pod záštitou 

ministra práce a sociálních věcí a ve spolupráci se společností Kimberly-Clark 

Professional*, která je generálním partnerem soutěže. Na soutěži rovněž spolupracuje 

Státní úřad inspekce práce. 

 

Soutěž je v roce 2011 vyhlašována pro osoby odborn ě způsobilé plnící úkoly v prevenci 

rizik  u podnikajících subjektů provozujících svoji činnost na celém území České republiky. 

Ty mohou soutěžit ve dvou sout ěžních kategoriích  jako: 

- fyzické osoby provádějící úkoly v prevenci rizik v pracovněprávním vztahu, 

- osoby samostatně výdělečně činné provádějící úkoly v prevenci rizik jako službu 

mimo pracovněprávní vztahy. 

 

18. říjen 2011 je dnem vyhlášení 1. ro čníku sout ěže. Uzávěrka sout ěže prob ěhne  

30. června 2012. Slavnostní p ředání ocen ění vít ězům 1. ročníku  národní soutěže 

PROFESIONÁL BOZP se uskuteční 23. října 2012 . 

Vyhlášení 1. ro čníku sout ěže PROFESIONÁL BOZP  

 
Tisková zpráva                                                                                            Praha 18. 10. 2011  
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Informace k soutěži, propozice i soutěžní formulář jsou dostupné na webových stránkách 

VÚBP, v.v.i. www.vubp.cz/profesional-bozp , oborovém portálu pro BOZP 

www.bozpinfo.cz , českém Focal Pointu pro BOZP http://osha.europa.eu/fop/czech-

republic/cs/  a na stránce spole čnosti Kimberly-Clark Professional* 

http://www.kcprofessional.cz . 

 

Podíl jednotlivců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitou 

součástí procesu zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí. Díky sout ěži 

PROFESIONÁL BOZP bude možné pravideln ě oceňovat jednotlivce, opravdové 

odborníky v prevenci rizik , za tradiční i netradiční a pravděpodobně i zcela novátorské, ale 

především prospěšné a efektivní přístupy, kterými bylo dosaženo zvýšení kvality pracovního 

života zaměstnanců a firemní kultury podniků. Podle možností a získaných zkušeností bude 

v dalším období zvážena eventualita vyhlášení obdobné soutěže pro koordinátory BOZP na 

staveništi. 
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