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Program činnosti VÚBP, v.v.i., na rok 2016  
 

Úvod 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., je veřejnou výzkumnou institucí podle zákona 

č. 341/2005 Sb. Zřizovatelem VÚBP, v.v.i., je Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Předmětem hlavní činnosti ústavu je vědecký výzkum a aplikace metod v oblasti prevence 

rizik vyplývajících z pracovních činností.  

 

Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1; tel.: 221 015 811; fax: 224 238 550 

e-mail: vubp@vubp-praha.cz; www.vubp.cz; www.bozpinfo.cz; 

facebook.com/vubp.cz  

 

Ústav je  jediným národním výzkumným 

pracovištěm, které se zabývá problematikou BOZP 

v celé šíři a z mnoha pohledů s využitím poznatků 

z přírodních, technických a společenských vědních 

oborů. Mezi priority činností patří prevence, 

podpora preventivních opatření, podpora znalostí 

souvisejících s BOZP včetně osvěty a propagace, 

podpora tvorby bezpečného a zdraví 

neohrožujícího pracovního prostředí vedoucího 

k omezování počtu úrazů a nemocí souvisejících 

s prací. Úkoly ústavu vyplývají z Úmluv 

Mezinárodní organizace práce (ILO), z požadavků 

Rady Evropské unie a Evropské komise, Evropské 

agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Eurostatu i platných právních předpisů 

ČR v oblasti BOZP.  Další úkoly se odvíjejí také ze závěrů a úkolů Rady vlády pro BOZP 

a z Národního akčního programu a plánů BOZP.  

 

Vedle hlavního tématu, kterým je BOZP, zajišťuje VÚBP, v.v.i., pro MPSV také součinnost 

s MŽP (podle zákona o prevenci závažných havárií) v problematice prevence závažných 

havárií. Na půdě ústavu existuje Odborné pracoviště pro prevenci závažných havárií 

(OPPZH) a buduje se s podporou Státního fondu pro životní prostředí v rámci evropských 

programů "Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií". "OPPZH" provádí 

odborné posouzení bezpečnostní dokumentace podniků, které spadají pod zákon o prevenci 

závažných havárií. Budované "Centrum prevence a omezování rizik závažných havárií" se 



 4

zabývá různými aspekty spolehlivosti lidského činitele a analýz rizika, a má poskytovat 

odbornou a informační podporu subjektům problematiky prevence závažných havárií.  

Konečně v neposlední řadě je úkolem ústavu také monitorování stavu a vývoje bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a spolupráce na statistických šetřeních v této oblasti.  

 

Na mezinárodní úrovni spolupracuje VÚBP, v.v.i., v rámci: pracovní skupiny ředitelů 

výzkumných ústavů BOZP - ENETOSH (European Network for Education and Training in 

Occupational Safety and Healthy); je národním střediskem WSO (World Safety 

Organization), UNEP – program APELL; je členem: APP (Asociace pro poradenství 

a podnikání), CZ-TPIS (Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu), AAAO 

(Asociace autorizovaných a akreditovaných organizací), EUROLAB (European Federation of 

national Association of Measurement, Testing and Analytical Laboratoriem) prostřednictvím 

EUROLAB-CZ. 
 

Charakteristika 

Činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i., které jsou aktuálně nejvýznamnější 

z hlediska praktických přínosů pro orgány státní správy a pro veřejnost, lze stručně 

charakterizovat následovně: 

1. Systematický výzkum v oblasti aktuálních problémů v prevenci pracovních rizik, 

pracovního prostředí a ergonomie s tím, že ústav je v podstatě jediným pracovištěm 

s příslušným zázemím k těmto činnostem.  

2. Odborné posuzování a ověřování bezpečnostních dokumentací podle zákona o prevenci 

závažných havárií u chemických a dalších rizikových podniků, které zásadně přispívá 

k ochraně zaměstnanců, obyvatel a životního prostředí v okolí těchto podniků 

a minimalizuje pravděpodobnost vzniku závažných průmyslových havárií. 

3. Evropská certifikace osobních ochranných prostředků umožňuje domácím výrobcům 

pronikat na evropský trh. Fungující Centrum technické normalizace zavádí evropské 

normy a zprostředkovává českým výrobcům a uživatelům OOPP informace pro zajištění 

požadované úrovně bezpečnosti práce. Certifikace lešení rozšiřuje znalosti výrobců, 

dovozců i uživatelů těchto konstrukcí a přispívá k jejich bezpečnosti.   

4. Poskytování vzdělání, kvalifikací, poradenství, osvěty a propagace spojených se 

zajišťováním prevence zdravotních a pracovních rizik na pracovištích, prevence 

závažných průmyslových havárií a komplexních ergonomických přístupů při optimalizaci 

pracovních systémů, přispívá ke kultivaci českého pracovního prostředí.  

 

 



Výhled 

Při uvažování směrů vývoje do budoucna by výzkumná základna ústavu chtěla rozvíjet také 

na základě dokumentů Rady vlády pro BOZP a dokumentů EU ke strategii BOZP, výzkum 

řešení nových problémů, které vznikají v souvislosti s pracovním a životním prostředím v ČR. 

Jedná se především o následující 3 oblasti: 

 

1. Prevence rizik nových technologií, materiál ů a pracovních systém ů  

− Ochrana pracovníků před nanočásticemi a zajišťování jejich bezpečnosti 

pomocí osobních ochranných pracovních prostředků. 

 

− Nové technologie a jejich vliv na život a výkonnost zaměstnanců, způsoby 

optimálního zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souvislosti 

s nimi.  

 

− Problematika zaměstnávání cizinců, jejich integrace do národní pracovní 

a bezpečnostní kultury, řešení možných národnostních konfliktů na pracovišti, 

přizpůsobování národních kultur měřítkům ČR. 

 

− Psychologické aspekty rychlých změn profesionální životní kariéry, možnosti 

bezproblémové rekvalifikace pracovníků, efektivita a optimalizace 

psychického stavu pracovníků při rekvalifikaci do vybraných oborů profesní 

činnosti. Výzkum důsledků nucené pracovní flexibility pracovníků.  

 

− Výzkum možností a forem řešení online psychologického poradenství a 

konzultací pro zaměstnance a zaměstnavatele. Možnosti testování 

spolehlivosti subjektů pracovních systémů jak s ohledem na BOZP vnitřního 

prostoru, tak na bezpečnost průmyslového zdroje pro externality. 

 

− Nové i klasické chemické látky a produkty v pracovním prostředí, hodnocení 

expozice, nové měřící metody a odpovídající ochranná opatření k prevenci 

poškození zdraví pracovníků. 

 

− Výzkum holistických řešení, včetně komplexního (holistického) sledování 

pracovního prostředí a pracovních podmínek ve vybraných rizikových 

odvětvích průmyslu, možnosti komplexních řešení a úprav, včetně průmětů do 

všech podnikových procesů. 
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2. Prevence rizik v souvislosti s jejich klasickým působením, které aktuáln ě 

zůstává problémem, nebo se ú činky t ěchto rizik v praxi prohlubují 

- Klasická rizika v pracovním prostředí, jejich projevy, dopady na pracovníky, vývoj 

jejich působení, monitorování, hodnocení (chemická rizika, fyzická zátěž, 

psychosociální stres, násilí na pracovišti a jeho nové formy). 

 

- Ergonomická problematika a problematika muskuloskeletálních obtíží, jejich dopady 

na zdraví, pohodu a bezpečnost zaměstnanců. Prevence muskuloskeletálních obtíží, 

ergonomické nástroje prevence, ergonomie jako rozhodující nástroj pracovní 

výkonnosti a pohody. Výzkum znalostí o rozvoji MSD a fyzických časových period od 

expozice a časných fází k pozdním zdravotním projevům. Nové metody měření 

a zjišťování ergonomických a muskuloskeletálních problémů. 

 

- Výzkum kombinovaných expozic fyzikálním, psychosociálním, chemickým a dalším 

rizikům, mechanismy jejich interakce, možnosti kombinovaného a globálního měření 

rizik, interpretace interakcí, možnosti řešení a jejich komplexního snížení. 

 

3. Sledování stavu prevence rizik a BOZP, problemat ika psychosociálních faktor ů 

a řešení pomocí systémových a znalostních p řístup ů 

− Monitoring současných změn bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zkoumáním 

dostupných kvantitativních dat, validních literárních zdrojů a expertních názorů, 

k optimálnímu redefinování a systematickému určení trendů a závěrů pro 

problematiku BOZP. 

 

− Aplikovaný výzkum formou implementačních a intervenčních nástrojů s přímým 

dopadem na optimalizaci pracovišť a BOZP systémů, včetně rozvíjení nástrojů 

k hodnocení účinků intervenčních projektů v podniku. 

 

− Výzkum efektivních znalostních transferů bezpečnostních a dalších nástrojů BOZP 

do podnikové praxe, od výzkumného procesu až po konkrétní výsledky a řešení. 

 

− Výzkum problematiky, přístupů a řešení specifických pracovních skupin, které 

vyžadují zvláštní pozornost a podporu (např. chronicky nemocní, alergici, velmi mladí 

pracovníci, staří pracovníci atd.). 



I. VÝZKUMNÁ ČINNOST 

  

V roce 2016 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., v rámci základního a aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje bude řešit tyto projekty: 

Projekt TB03MPSV002 Analýza a vyhodnocení právní úp ravy 
institutu koordinátora BOZP na staveništi v České republice 
a v ostatních státech Evropské unie ve vztahu k prá vu ES 
a stanovení národních standard ů pro jeho vzd ělávání a činnost  

Vedoucí projektu: Ing. Karel Škréta 

Doba řešení: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2016 

Spoluřešitelé: EXACOM, s.r.o., ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. a Společná 

Vize: bezpečnost na staveništi o.s. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Cílem projektu je vypracovat a stanovit návrh základního směru, cílů a priorit pro vzdělávání 

Koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  v České republice, 

navrhnout standardy jejich vzdělávání, které by bylo možné následně využít pro případné 

návrhy na novelizaci platných právních předpisů. Dále je cílem navrhnout minimální 

standardy pro vzdělávání koordinátorů na úrovni středního a vysokého školství, a to 

s ohledem na zkušenosti orgánů inspekce práce z kontrol na staveništích i s ohledem na 

standardy vzdělávání rozpracované v EU (ISHCCO) pro rok 2013 a dále pak navrhnout 

minimální standardy pro vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání koordinátorů v průběhu 5 let 

platnosti jejich osvědčení. Na základě sběru informací dle níže uvedených kroků bude 

provedena podrobná analýza stávajícího stavu. Syntézou získaných údajů bude celá 

problematika podrobněji specifikována. Z provedených analýz bude na základě indukce 

a syntézy vytvořeno základní dělení celé problematiky vzdělávání koordinátorů. Krom vlastní 

analýzy bude využito také metody komparace, která porovná přístupy k dané problematice 

ve vybraných evropských státech. Konkrétně se bude jednat o následující kroky.  

 

Projekt TB03MPSV003 Systém hodnocení sociáln ě ekonomických 
důsledk ů bezpečnosti a ochrany zdraví p ři práci  

Vedoucí projektu: Ing. Lenka Svobodová 

Doba řešení: 1. 1. 2015 - 31. 3. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 



 8

Projekt, který byl zahájen v roce 2015 má za cíl zpracování komplexní analýzy sociálně 

ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání. Výstup může sloužit MPSV, 

Radě vlády pro BOZP (sociálním partnerům) pro řízení a tvorbu opatření vč. metodik 

k monitorování, vyhodnocování a usměrňování sociálně ekonomických důsledků pracovních 

úrazů a nemocí z povolání na celospolečenské úrovni, doporučení pro řízení nákladů BOZP 

na podnikové úrovni. Závěry analýz budou směřovat ke zpracování návrhu příslušných 

doporučení a rovněž ke splnění plánovaného výsledku, výstupního dokumentu ve formě 

Hneleg, který bude obsahovat návrh modelu, vzorce pro tvorbu metodik k monitorování 

sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání a metodik pro 

podnikatelskou sféru k ekonomickému řízení BOZP s cílem zajistit účinné ekonomicko-

stimulační systémy pro ovlivňování pracovních podmínek a snižovaní počtu pracovních 

úrazů a nemocí z povolání. 

 

Projekt TB03MPSV008 Ergonomické stresory a rizika, jejich 
prevence v pracovních činnostech s využitím holistického p řístupu  

Vedoucí projektu: RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 

Doba řešení: 1. 4. 2015 - 30. 9. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Věcný obsah projektu, který pokračuje dle schváleného harmonogramu z roku 2015, bude 

dále řešit problematiku ergonomických stresorů za pomoci holistického přístupu, v intencích 

prosazování správné interakce mezi člověkem a souborem všech důležitých ergonomických 

složek pracovního systému, které mohou pozitivně ovlivnit jak lidské zdraví, pracovní pohodu 

a kvalitu pracovního života, tak výkonnost a celkovou efektivnost pracovních činností 

a procesů. Činnosti řešitelského týmu budou směřovat k naplnění cíle projektu, tj. získání 

poznatků a zkušeností z teorie a praxe vztahu mezi zdravím a prací, včetně žádoucích 

a vhodných způsobů adaptace pracovních podmínek potřebám člověka, tj. s ohledem na 

jeho anatomické, antropometrické, fyziologické, psychofyziologické vlastnosti a psychické 

schopnosti. Vytvořen bude souhrnný metodický materiál k šíření a k implementaci výsledků 

řešení projektu do praxe. 

V rámci činností jednotlivých etap pro rok 2016 bude řešitelský tým realizovat příslušné kroky 

k naplnění plánovaných výsledků: 

• Souhrnný metodický materiál „Ergonomické stresory a rizika, jejich prevence 

v pracovních činnostech“; Hneleg - výsledky promítnuté do směrnic a předpisů 

nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušného poskytovatele; 

termín dosažení výsledku: 9/2016. Podklad pro přípravu a tvorbu metodických 
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směrnic rezortu a bezpečnostně-technických předpisů k problematice pracovních rizik 

a jejich kombinovaného působení. Souhrnný metodický materiál „Ergonomické 

stresory a rizika, jejich prevence v pracovních činnostech“ bude reflektovat snahu 

o prosazení pokrokového holistického pojetí a integrovaného přístupu k řešení 

bezpečnosti a ochrany zdraví člověka při práci. 

• „Ergonomické stresory pod kontrolou“ – publikace; termín dosažení výsledku: 9/2016. 

Vytvořená publikace bude zaměstnavatelům i zaměstnancům vhodnou, 

srozumitelnou a akceptovatelnou formou přibližovat význam, možnosti a žádoucí 

způsoby optimálního řešení ergonomických aspektů práce. 

• Odborný článek k problematice ergonomických stresorů; termín dosažení výsledku: 

9/2016. Článek, který se zaměří na stěžejní aspekty v rámci problematiky 

ergonomických stresorů s ohledem na dostupné, aktuální domácí a zahraniční zdroje. 

Bude publikován ve vybraném odborném periodiku v dané oblasti. 

 

Projekt TB03MPSV004 Antidiskrimina ční opat ření v prevenci rizik, 
bezpečnosti a ochran ě zdraví p ři práci agenturních zam ěstnanc ů  

Vedoucí projektu: Ing. Iveta Mlezivová 

Doba řešení: 1. 7. 2015 - 30. 11. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Jednotlivé činnosti etap roku 2016 budou naplňovat základní cíl projektu, získat nové 

a aktuální poznatky o skutečném stavu agenturního zaměstnávání v ČR, o kvalitě 

pracovního života v nejisté formě zaměstnávání a zejména o hlavních problémech v oblasti 

zajištění žádoucí úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence rizik agenturních 

zaměstnanců, jejich příčinách i možných dopadech. V souladu s harmonogramem proběhne: 

vyhodnocení šetřící sondy realizované na konci roku 2015; příprava a realizace kvalitativního 

dotazníkového šetření ve vybraném regionu (Jihlava, Třebíč) zaměřeného na agentury 

a agenturní zaměstnance v dané lokalitě; příprava, realizace a vyhodnocení řízených 

rozhovorů s agenturními zaměstnanci; zpracování dvou případových studií z praxe 

agenturního zaměstnávání (z okruhu osob bývalého SSSR); příprava a realizace expertního 

šetření (10 – 15 odborníků) z řad zaměstnanců agentur, svazů, asociací, odborů, HK, 

nevládních neziskových organizací, inspekcí práce, úřadů práce, ombudsman, právních 

kanceláří, významných zaměstnavatelů, organizace poskytují služby v oblasti BOZP apod. 

Provedena bude syntéza a vyhodnocení dosavadních poznatků z analýz, šetřících sond, 

expertního šetření. V dalších etapách proběhne prvotní tvorba návrhu souboru informací 

o BOZP, resp. o rizicích a jejich prevenci pro pracoviště agent. zaměstnanců aplikovatelných 
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obecně pro jakoukoli pozici (využití pro agentury) a možností doplnit informace o konkrétním 

riziku (o BOZP) pro dané pracovní místo zaměstnavatelem. Plánována je také příprava 

a realizace konference, včetně dvou tematických workshopů, navazující na konferenci 

„Agenturní zaměstnávání – právní úprava a praxe“ z 22. května 2013. Zpracována 

a předložena, dle příslušných postupů k certifikaci, bude certifikovaná metodika 

„Antidiskriminační opatření a BOZP agenturních zaměstnanců“ (Nmet). Termín dosažení 

výsledku: 11/2016. Certifikovaná metodika, bude zpracována na základě výsledků výzkumné 

činnosti řešitelského týmu, tj. sekundárních analýz, primárních aktuálních dat z vlastních 

šetření (podniků, agentur, agent. zaměstnanců), případových studií, výsledků plánované 

konference (workshopů), odborných konzultací se zástupci inspekčních orgánů, sociálních 

partnerů, asociací apod.. Finalizován bude rovněž soubor informací o BOZP pro agentury 

práce v elektronické podobě a překlad do 5 vybraných jazyků. 

 

Projekt TB03MPSV005 Ov ěření možnosti ochrany dýchacích orgán ů 
před nano částicemi prost řednictvím OOPP  

Vedoucí projektu: Ing. Karel Škréta 

Doba řešení: 1. 7. 2015 - 30. 11. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Cílem projektu je zpracování certifikované metodiky pro poskytování OOPP v prostředí 

s rizikem výskytu nanočástic. v průběhu roku 2016 je plánována realizace následujících 

kroků: 

• Ověřování filtrační účinnosti filtračních materiálů při použití aerosolu s různými 

variantami obsahu nanočástic. Ověřování záchytu nanočástic filtračními 

nanomateriály. Zkoušky na standardním zařízení. 

• Měření a porovnání výsledků účinnosti filtrace osobních ochranných prostředků 

v oblastech mikročástic a nanočástic. Vývoj metodiky pro modifikované měření. 

• Přípravná fáze certifikace metodiky prověřování účinnosti OOPP pro škodlivé 

aerosoly s částicemi, zpracování oponentních posudků. 

• Certifikace metodiky certifikačním orgánem (MPSV). 

• Administrativní a organizační kroky spojené s uznáním výsledku Nmet (protokol 

o schválení/certifikaci metodiky, zajištění finální podoby výsledku v požadovaných 

formátech a jeho předání, zajištění evidence výsledku v IS VaV atp. dle schválených 

dokumentů upravujících verifikaci metodik a uznávání výsledků výzkumu) - výstup: 

certifikovaná metodika prověřování účinnosti OOPP pro škodlivé aerosoly 

s částicemi. 
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Projekt TB03MPSV006 Výzkum moderních metod a nástro jů řízení 
bezpečnosti u vysoce rizikových technických za řízení  

Vedoucí projektu: Mgr. et Mgr. Josef Sen čík 

Doba řešení: 1. 1. 2015 - 31. 12. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Cílem projektu je dosáhnout stanovených výsledků. Jejich smyslem je zmapovat moderní 

metody a nástroje řízení bezpečnosti u VRTZ. Projekt je dále zaměřen na porovnání stavu 

v České republiky a vybraných vyspělých zemí. Bude tak vytvořena poznatková základna 

zahrnující mimo jiné identifikaci nových rizik a rizikových faktorů, která napomůže při 

orientaci ve složitých vazbách rizikových technických zařízení a technologií z hlediska jejich 

kombinovaného působení a vlivu na úrazovost a nehodovost v pracovních systémech, 

včetně jejich možného působení na širší okolí. Projekt se bude dále věnovat navržení 

způsobů (modelů) optimalizace managementu bezpečnosti a prevence rizik u těchto zařízení 

a to na základě analýzy váhy a synergie vlivů jednotlivých rizikových konstituant daného 

systému. 

 

Projekt TB03MPSV007 Rozvoj znalostních systém ů BOZP jako 
významného nástroje pro prevenci rizik  

Vedoucí projektu: Mgr. Ji řina Ulmanová, DiS. 

Doba řešení: 1. 9. 2014 - 31. 8. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Cílem projektu je vytvoření znalostního systému, který bude efektivně shromažďovat, 

zpracovávat, spravovat a prezentovat znalosti z oblasti prevence rizik a BOZP s využitím 

moderních ICT nástrojů. Hlavním přínosem bude rozšíření poznatkové základny pro tvorbu 

legislativních i strategických podkladů k budoucímu směřování politiky BOZP. Řešení 

přispěje ke zkvalitnění výkonu státní správy a efektivní alokace veřejných prostředků. Využití 

znalostí ve srozumitelné a uživatelsky přívětivé formě zvyšuje kvalitu, efektivitu a produktivitu 

práce a podporuje konkurenční výhody. Využívání nových forem sdílení znalostí v oblasti 

prevence rizik BOZP povedou k efektivnímu rozhodování, ke zkvalitnění pracovního života, 

snížení pracovních rizik a zavedení bezpečných pracovních postupů do praxe.  
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Projekt TB03MPSV009 Model systému celoživotního vzd ělávání 
v BOZP  

Vedoucí projektu: PhDr. Irena Kuhnová 

Doba řešení: 1. 10. 2014 - 31. 3. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Pokračování projektu, jehož cílem je navrhnout ucelený systém celoživotního vzdělávání 

v oblasti BOZP, který bude orientován na prevenci úrazovosti, pracovních rizik, rizikového 

chování, na ozdravění pracovního prostředí a na posílení ochrany a podpory zdraví 

populace. Systém zahrne doporučený obsah a formy vzdělání pro široké spektrum cílových 

skupin a pro všechny tři vzdělávací sektory (sektor formálního vzdělávání, neformálního 

vzdělávání a informálního učení). 

 

Projekt TB03MPSV013 Zvýšení ú činnosti ochrany zam ěstnanc ů při 
určování množství práce a pracovního tempa 

Vedoucí projektu: PhDr. David Michalík, Ph.D. 

Doba řešení: 1. 2. 2015 - 31. 12. 2016 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Cílem je zpracování návrhu systému pro určování množství práce a pracovního tempa 

v rámci všech pracovních činností a odvětví, který blíže specifikuje ustanovení § 300 

zákoníku práce a který bude využitelný pro kontrolní orgány nebo soudy při rozhodování 

sporů v dané oblasti. Konkrétním výsledkem bude certifikovaná metodika (Nmet), která bude 

obsahovat vymezení metod pro určování množství práce a pracovního tempa, upřesnění 

povinností zaměstnavatele a postupu v souvislosti s kontrolní činností. S výjimkou výše 

uvedeného výsledku není plánován jiný výsledek dle metodiky hodnocení výsledků výzkumu. 

 

Projekt TB030MZP006 Výzkum p řístup ů k hodnocení 
spole čenského rizika v oblasti prevence závažných havárií   

Vedoucí projektu: Ing. Vilém Sluka 

Doba řešení: 1. 11. 2014 - 30. 4. 2016 

Spoluřešitel: TLP, spol. s r.o. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 
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Cílem projektu je vytvořit postupy a metody stanovení a hodnocení společenského rizika 

v okolí objektů/zařízení, obsahující NCHL, a to v celém životním cyklu objektů/zařízení, ve 

fázích projekce, územního plánování, zpracování a posuzování bezpečnostní dokumentace 

a zprostředkování relevantní a validní informace společnosti (jakožto příjemci rizika) o míře 

jeho ohrožení. Dílčími cíli jsou jednak poskytnout provozovatelům zdrojů rizik i příjemcům 

rizika komplexní pohled na hodnocení společenského rizika, a v návaznosti pak navrhnout 

možná řešení společenské přijatelnosti rizika pro stanovené příjemce rizika a zájmových 

oblastí dopadů rizika pomocí stanovených kritérií přijatelnosti rizika.  

 

Projekt TB030MZP008 Výzkum princip ů a metodických řešení 
kumulace rizik v okolí nebezpe čných provoz ů a technologií se 
zaměřením na ochranu životního prost ředí  

Vedoucí projektu: Mgr. et Mgr. Josef Sen čík 

Doba řešení: 1. 11. 2014 - 31. 10. 2016 

Spoluřešitel:  TLP, spol. s r.o. 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program BETA 

 

Cílem projektu je vytvořit postup, s jehož pomocí bude možné navrhovat udržitelný, efektivní 

a bezpečný rozvoj území, ve kterém se nacházejí nebezpečné objekty a zařízení. Dále 

postup, který umožní screeningové hodnocení nově plánovaných nebezpečných objektů 

a zařízení a odhad velikosti obalových zón a který umožní tvorbu tematických map ke 

stávajícím provozovaným nebezpečným objektům a zařízením. Mapy budou obsahovat 

obalové zóny ke stávajícím nebezpečným objektům a zařízením a budou sloužit jako jeden 

z podkladů v procesech jako je územní plánování a posuzování vlivů na životní prostředí 

a při informování veřejnosti. Vytvořit databázi prvků omezujících rozvoj v současnosti 

provozovaných nebezpečných objektů a zařízení. Dílčím cílem bude nástroj, který poskytne 

provozovatelům nebezpečných objektů a zařízení možnost vytvořit si databázi o kolizích, 

které může přinést jejich případné rozšiřování, případně nové aktivity v jejich okolí. Okolní 

obyvatelstvo získá po vytvoření tematických map informace o rizicích, kterým jsou vystaveny 

objekty v obalové zóně. Jmenovitě bude mít obyvatelstvo možnost získat informace 

o ohrožení veřejně přístupných objektech. Půjde například o školy, školky, úřady, nemocnice 

a podobně. 



Projekt TD03000468 Metodika řízení práce provád ěné formou home 
office 

Vedoucí projektu: Mgr. et Mgr. Josef Sen čík 

Doba řešení: 1. 6. 2016 - 31. 12. 2017 

Poskytovatel: Technologická agentura ČR, program OMEGA 

 

Na základě poznatků z praxe a požadavků od zástupců podniků je předmětem řešení 

projektu návrh postupu plnění požadavků, které vyplývají především ze zákoníku práce, 

zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zákona o státní 

službě v případech, kdy zaměstnanec pracuje mimo pracoviště zaměstnavatele, s důrazem 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Realizací projektu vznikne metodika certifikovaná 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Do konce řešení projektu bude vytvořena metodika, která bude sloužit k tvorbě řídicích 

dokumentů využitelných pro potřeby zaměstnavatelů, jejichž zaměstnanci pracují mimo 

pracoviště zaměstnavatele, a to formou práce z domova. Zvláštní důraz bude kladen na 

§§ 101 – 108 a § 317 zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 

a s vazbou na zák. č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů s jeho 

§ 113 a s vazbou na zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a s vazbou na další související 

předpisy. Tyto nástroje se zaměří na hodnocení pracovního prostředí, hodnocení 

psychosociálních dopadů forem této práce, hodnocení pracovního tempa a na hodnocení 

zaměstnanci odvedených výsledků. 

 

Účast VÚBP, v.v.i., v mezinárodních projektech 

 

Projekt Erasmus+ „MIND SAFETY-SAFETY MATTERS“ 

Vedoucí řešitelského týmu partnera VÚBP, v.v.i.: Mgr. Alena Horáčková 

Doba řešení: 1. 9. 2015 – 30. 8. 2018 

Poskytovatel: Evropská komise 

Nový program Evropské unie Erasmus+ kombinuje všechny současné režimy financování 

EU pro vzdělávání, odbornou přípravu a mládež včetně programu celoživotního vzdělávání 

(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akci a pěti 

programů mezinárodní spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program 

spolupráce s průmyslovými zeměmi). Program Erasmus+ slouží v oblasti vzdělávání, 
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odborné přípravy, mládeže a sportu. Klade si za cíl podpořit možnosti studia a získání 

pracovních zkušeností, nebo dobrovolnické činnosti v zahraničí.  

Mezinárodní projekt MIND SAFETY – SAFETY MATTERS v rámci programu ERASMUS+ 

(č. projektu 2015-1-PT-KA201-013082) získal VÚBP, v.v.i., prostřednictvím portugalské 

firmy ACT – Autoridade para as Condicoes do Trabalho (hlavní řešitel a koordinátor 

projektu). Na tomto projektu spolupracuje 7 partnerů z 5 států (Portugalska, Španělska, 

Nizozemska, České republiky a Rumunska). Projekt si klade za cíl vytvořit vzdělávací 

materiály pro učitele zaměřené na odbornou přípravu a vzdělávání v oblasti bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. Partneři z jednotlivých zemí zastupují různé a vzájemně se 

doplňující oblasti odborných znalostí a předchozí zkušenosti s tímto vzděláváním ve svých 

zemích. Podpora vzdělávání učitelů v oblasti BOZP jim pomůže rozšířit jejich znalosti 

a dovednosti a poskytnout správné nástroje k řešení otázek BOZP ve škole. Záměrem je 

zároveň zlepšit kvalitu výuky a procesu učení a potenciálně zvýšit znalosti mladých lidí za 

účelem ochrany jejich zdraví a kvality života. 

Hlavním cílem tohoto strategického partnerství zúčastněných zemí v rámci projektu "Mind 

Safety – Safety Matters" je během tří let vytvořit znalostní základnu, která umožní výměnu 

znalostí a zkušeností se zaměřením na vývoj hlavních směrů v oblasti vzdělávání učitelů 

v rámci BOZP. Projekt bude podporovat neformální přístupy a zdroje výuky „BOZP“ 

předmětů. Tyto činnosti budou prováděny pomocí webové platformy, která bude podporovat 

přenos výstupů projektu a jejich implementaci. Integrované postupy a strategie z různých 

zemí a regionů, praktické analýzy existujících materiálů a interaktivní semináře 

i elektronické nástroje pomohou vytvořit synergii pro zavádění BOZP do vzdělávání učitelů 

i studentů. 

 

PŘEHLED PROJEKTŮ NAVRHOVANÝCH PRO DALŠÍ OBDOBÍ 

Možné budoucí projekty k řešení vychází ze stanovených priorit v rámci Koncepce výzkumu, 

vývoje a inovací Ministerstva práce a sociálních věcí v období 2017 – 2021 pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 

 

II. DALŠÍ ČINNOST 

  

Další činnost ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, 

ve znění pozdějších předpisů, probíhá ve dvou oblastech: 

1) činnosti pro potřebu MPSV a 

2) činnosti Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií. 
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1. Činnosti pro pot řebu MPSV 

Tato činnost zahrnuje ve Smlouvě o další činnosti 5 skupin aktivit a úkolů. Specifikace 

jednotlivých skupin dalších činností je uvedena dále. 

 

A. Provoz národního informa čního systému NIS BOZP 

 

A.1 Provoz národního informa čního systému (BOZPinfo) a provoz informa ční zdrojové 

základny (BOZPsafe), návazných ICT systém ů a oborové knihovny bezpe čnosti 

a ochrany zdraví p ři práci a pracovních podmínek (dále jen „BOZP“) 

Provoz národního informačního systému zahrnuje: 

- provoz a rozvoj zpravodajského oborového portálu BOZPinfo.cz (www.bozpinfo.cz); 

- provoz informační zdrojové základny BOZP a návazných ICT systémů (digitální archiv 

SAFE, AKS Clavius, Databáze výsledků výzkumu BOZP (databáze RIV); 

- provoz Informačního systému podpůrných a výzkumných projektů; 

- provoz oborové knihovny BOZP; 

- registrace a správa výzkumných zpráv VÚBP do repozitáře Národního úložiště šedé 

literatury (systém Invenio). 

A.2 Vědecko – informa ční činnost 

- rešeršní činnost z oblasti BOZP či dalších oblastí souvisejících s touto tématikou; 

- služba Current Contents; 

- zpracování výběrové bibliografie dle aktuálních témat a podle zadání poskytovatele; 

-  informační služba rámci oborového portálu BOZPinfo.cz 

A.3 Encyklopedie BOZP 

Správa systému, účast v redakční radě encyklopedie a zpracování a aktualizaci dat, 

doplňování termínů, definic a jazykových ekvivalentů a na další činnosti podle specifikace 

Redakční rady Encyklopedie BOZP. 

A.4 Elektronický recenzovaný časopis JOSRA 

Vydávání elektronického recenzovaného časopisu pro oblast vědy, výzkumu, vývoje 

a aplikací v oblasti BOZP a souvisejících oborech s názvem „Časopis výzkumu a aplikací 

v profesionální bezpečnosti“ (Journal of Safety Research and Applications, JOSRA). 

A.5 Databáze nežádoucích událostí 

Pokračování ve vytváření databáze nežádoucích událostí (např. smrtelné pracovní úrazy, 

provozní havárie, závažné průmyslové havárie apod.) metodou „lessons learnt“. 

 



B. Analýzy, prognózy a studie 

 

B.1 Spolupráce na aktualizaci právního p ředpisu o úrazovém pojišt ění zaměstnanc ů 

a na řešení technické a metodické podpory v souvislosti s  elektronickým 

záznamem  o úrazu 

Spolupráce v oblasti analýz a studií k problematice úrazového pojištění a účast na 

jednáních na úrovni a podle zadání Pracovní skupiny RV pro BOZP k úrazovému 

pojištění a odboru sociálního pojištění poskytovatele. Cílem je návrh změn zákona 

č. 266/2006 Sb. Technická podpora a konzultace při používání elektronických 

formulářů záznamu o úrazu, jejich aktualizace a úpravy. 

B.2 Národní profil BOZP 

Ve spolupráci s poskytovatelem zpracovat Národní profil BOZP (Zpráva o stavu 

v oblasti BOZP v ČR) a zabezpečit jeho překlad do angličtiny. 

B.3 Profesní kvalifikace pro práce ve výškách 

Navrhované profesní kvalifikace pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou jsou 

schváleny sektorovou radou. V roce 2016 bude ještě probíhat následné připomínkové 

období. S členy pracovní skupiny je předběžně dohodnuta spolupráce na návrzích na 

potřebné úpravy v příslušných právních předpisech.  

B.4 Informa ční centrum Euroshnet 

VÚBP, v.v.i., se bude věnovat sledování aktivit Euroshnet a zapojování do aktuálních 

témat (OOP, technických zařízení, chemická bezpečnost, ergonomie aj.). Odborná 

veřejnost bude o změnách a vývoji v uvedených oblastech informována především 

formou článků na stránkách BOZPinfo. 

B.5 Spolupráce na podkladech k aktualizaci systému vyhrazených technických 

zařízení v ČR 

Spolupráce v oblasti analýz a studií k problematice technických zařízení s vysokým 

rizikovým potenciálem. Zpracování podkladů a materiálů především komparativních 

v rámci jednotlivých zemí EU a EU jako celku k této problematice. Analýzy přístupu 

dalších vyspělých zemí mimo hranice EU. Operativní spolupráce na řešení dílčích 

problematik VTZ podle časového určení a obsahových potřeb zadavatele. 

B.6 Spolupráce na podkladech k hodnocení implementa ce strategie EU v oblasti BOZP 

do podmínek ČR 

Spolupráce v oblasti analýz a studií k problematice hodnocení implementace Strategie 

EU do národní politiky a strategie BOZP ČR za léta 2007 - 2012 a na formulování 

priorit nové Strategie BOZP EU pro léta 2013 - 2020.  



B.7 Strategie v oblasti BOZP a pracovních podmínek do r.  2020 (podklady a materiály) 

V návaznosti na strategické cíle EU a ČR v oblasti politiky zaměstnanosti a BOZP pro 

roky 2013 - 2020 pokračovat v analýzách a navrhování vhodných opatření a nástrojů 

pro snižování PÚ. 

B.8 Evropská sít pro vzd ělávání BOZP – ENETOSH 

Spolupráce v rámci činnosti Evropské sítě pro vzdělávání BOZP – ENETOSH 

(European Network for Education and Training of Occupational Safety and Health). 

Zpracování podkladů a materiálů vyžádaných v rámci uskupení ENETOSH. Koordinace 

činností navazujících na akce Evropské kampaně BOZP (EU-OSHA). Účast na 

pracovních schůzkách (květen 2016 – zasedání Řídícího výboru, říjen 2016 – společná 

schůzka členů ENETOSH). 

B.9 Hloubková analýza pracovní úrazovosti specifick ých ohrožených skupin 

zaměstnanc ů v ČR v posledních letech 

Zpracování Analýzy pracovní úrazovosti žen a zaměstnanců vybraných skupin v ČR do 

roku 2014. Materiál se bude zabývat ukazateli pracovních úrazů s pracovní 

neschopností nad tři dny a smrtelných pracovních úrazů zaznamenaných v České 

republice odděleně u žen a mužů a jejich porovnáním. 

B.10 Psychologická vyšet ření pro vedoucí a specializované pozice 

V rámci úkolu se budou realizovat psychologická vyšetření pro výběr zaměstnanců na 

vedoucí a specializované pozice, a to jednak pro subjekty veřejné správy a jednak také 

soukromého sektoru.  

B.11 Systém podp ůrného psychologického e-poradenství 

Zajištění chodu specifického systému psychologického poradenství pro zaměstnance 

v rámci veřejného a soukromého sektoru. Obsahuje poskytování odborné 

psychologické podpory v přímém kontaktu nebo elektronickou formou s důrazem na 

zvládání zátěžových situací, vztahy na pracovišti, aktuální krizové situace. 

B.12 Speciální ukazatel k úrovni BOZP – index kultu ry bezpe čnosti 

Zpracování evidence určitého ukazatele kultury bezpečnosti ve veřejném i soukromém 

sektoru. Za tímto účelem a na podkladě bohatých odborných zdrojů bude vytvořena 

specifická metodika a související poradenské zázemí.  

B.13 Získávání odborné zp ůsobilosti pro ur čité rizikové práce, které nejsou upraveny 

žádným právním p ředpisem, ale platnou normou, nebo jsou upraveny ob ěma 

druhy dokument ů současně  

B.14 Analýza kultury bezpe čnosti 

Zpracování analýzy kultury bezpečnosti ve veřejném i soukromém sektoru. Materiál 

bude obsahovat přehled stěžejních aspektů, které se mohou promítat do chodu 

organizace a které je nutné brát do úvahy v rámci prevence rizik na pracovišti.  



B.15 Evidence psychosociálních rizik 

Vytvoření evidence psychosociálních rizik, které se týkají pracovišť ve veřejném 

i soukromém sektoru v návaznosti na kampaně a související aktivity k problematice 

pracovního stresu v rámci Evropské unie. Součástí bude podkladový materiál pro 

budoucí bližší zavedení dané problematiky pracovního stresu do národní legislativy. 

B.16 Zpracování podklad ů a případových studií tematicky zam ěřených na cílovou 

skupinu osob 50+ 

a) na výhody zaměstnávání osob 50+ u zaměstnavatelů, 

b) na prevenci rizik a BOZP u cílové skupiny 50+. 

V rámci úkolu bude zpracován podkladový materiál pro záměry evropské kampaně 

BOZP. Pro konkretizaci strategických a koncepčních materiálů MPSV.  

B.17 Monitorování aktuálních zahrani čních trend ů v přístupech k BOZP 

Vedení přehledu aktuálních trendů na podkladě vybraných renovovaných zahraničních 

odborných zdrojů, které se týkají problematiky BOZP. Součástí je zpracování výběru 

pro možnou implementaci do praxe v ČR. 

B.18 Spolupráce s Radou vlády pro BOZP, Stálými výb ory p ři Radě vlády, 

souvisejícími pracovními skupinami, se školami terc iárního stupn ě vzdělávání 

apod. 

Tvorba vybraných odborných podkladových materiálů pro jednání v rámci Rady vlády 

pro BOZP, Stálých výborů při Radě vlády a v rámci souvisejících pracovních skupin, co 

se týče aktuálních problematik v oblasti BOZP. Dále pak spolupráce s vybranými 

vysokými a vyššími odbornými školami při realizaci odborných akcí, poskytování 

odborné podpory. 

 

C. Zpracování „Metodických pokyn ů“ 

 

C.1 Prevence rizik 

• Podpora systému prevence pracovních rizik, zvyšování informovanosti a prosazování 

kultury bezpečnosti ve společnosti zpracováním metodických pokynů a dokumentů 

správné praxe pro prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání. 

• Spolupráce s agenturou EU-OSHA na tvorbě jednoduchých nástrojů dostupných 

v rámci internetové aplikace „OiRA“ (on-line interactive risk assessment) pro 

usnadnění posuzování rizik a překonání nedostatků v mikropodnicích a malých 

podnicích.  
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C.2 Zabezpečování p řekladů pro projekt EU k hodnocení rizik - OiRA  

Průběžně zabezpečovat překlady programu hodnocení rizik EU z anglického do českého 

jazyka. 

 

D. Sledování úrovn ě BOZP v ČR 

 

D. Analýzy pracovní úrazovosti 

Shromažďování dat a informací charakterizující nebo ovlivňující oblast BOZP, analýzy 

a hodnocení její úrovně a vývoje pro potřeby ministerstva, ostatních orgánů státní správy, 

podnikatelské sféry a ostatní veřejnosti. Hlavními metodami používanými při sledování 

úrovně BOZP je sběr, příprava, udržování a zpracovávání dat shromažďovaných orgány 

státní správy (zejména SÚIP, ČSÚ, ČBÚ a MZ) a provádění základních statistických 

operací, klasifikačních a srovnávacích analýz. Součástí zadání je i odpovídající 

předávání a komunikace zpracovávaných dokumentů a informací. 

 

E. Osvěta a propagace BOZP 

 

Zajištění informační, osvětové a propagační činnosti BOZP: 

• Vydávání „Zpravodaje SÚIP“ 

Vydávání čtvrtletníku „Zpravodaj SÚIP“ dle harmonogramu a pokynů SÚIP. 

• Organiza ční a finan ční zajišt ění slavnostního p ředávání osv ědčení  

Bezpečný podnik v četně souvisejících činností (dle specifikace SÚIP)  

Kompletní příprava a organizace činností souvisejících s předáváním osvědčení 

Bezpečný podnik zástupcům společností a podniků, které splnily stanovené podmínky 

programu. 

• Organizace a zajišt ění spole čného výstavního stánku p říjemce, poskytovatele, 

SÚIP na výstavách zam ěřených tematicky na oblast BOZP dle zadání MPSV 

Cílem této aktivity je zviditelnit problematiku BOZP a tím upozornit všechny zájemce 

o příslušnou oblast na aktivity Ministerstva práce a sociálních věcí, orgánů inspekce 

práce a dalších subjektů, které usilují o zodpovědný postoj zaměstnavatelů k prevenci 

rizik na pracovištích a o přístup zaměstnanců k ochraně svého zdraví při práci.  

Přehled činností souvisejících se zajištěním účasti na výstavách a k nim se vážících 

akcích: 

- finanční rozvaha 

- závazné přihlášení 

- technicko-organizační a personální zajištění výstav, případně doprovodných akcí 
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- prezentace akcí. 

• Podpůrné aktivity pro osv ětové a propaga ční kampan ě BOZP (nap ř. Evropské 

kampan ě BOZP) dle zadání MPSV 

Zajištění odpovídajícího rozsahu osvěty a propagace BOZP mezi odbornou i laickou 

veřejností. K podpůrným aktivitám v rámci osvěty a propagace BOZP náleží: 

- zpracování, vydávání a šíření informačních, instruktážních, propagačních 

a vzdělávacích materiálů (letáky, informační listy, plakáty, publikace, křížovky, 

informační balíčky)  

- prezentace problematiky BOZP v médiích (odborné časopisy, tisk, rozhlas, internet) 

- realizace akcí (semináře, doprovodné programy, prezentace na výstavách na 

veletrzích) 

- spolupráce na realizaci programu Správná praxe  

- zajištění organizace soutěží. 

• Organizace vzd ělávacích akcí pro inspektory práce na témata dohodn utá se 

Státním ú řadem inspekce práce  

Příprava a realizace jednodenních seminářů z oblasti bezpečnosti práce a prevence rizik 

pro inspektory práce. 

- Pracovní stres a psychohygiena 

- Náročné komunikační situace pro vedoucí pracovníky 

- Sebevědomí a náročné komunikační situace 

- Syndrom vyhoření 

- Time management 

- Bezpečnost při provozu vázacích prostředků a závěsných ok 

- Zákon o prevenci závažných havárií (zákon č. 224/2015 Sb.) 

- Bezpečné skladování balíků slámy a jiných zemědělských produktů 

- Nové technologie, stroje a zařízení v oblasti zemědělství 

- Vybrané oblasti z pracovního práva 

- Novinky v zákoníku práce od října 2015 

• Zajiš ťování informa ční podpory protiúrazové prevence u budoucí pracovní  síly  

Zajišťování dosažitelnosti a využitelnosti dříve zjištěných a nových zdrojů cestou webové 

stránky http://skoly.vubp.cz s pomocí Digitálního archivu BOZP a udržování 

a rozšiřování obou jmenovaných prostředí. 
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F. Focal Point (FOP) 

 

• Národní informa ční síť Focal Pointu 

Národní informační síť Focal Pointu byla vytvořena v jednotlivých členských státech EU 

na podporu činnosti svých národních informačních center. Úkolem tohoto týmu je 

napomáhat manažerovi Národního informačního centra při šíření obecné informovanosti 

o otázkách bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, spolupracovat na mezinárodních 

projektech Agentury, národních projektech a přispívat na webové stránky národního 

centra informacemi spadajícími do jejich působnosti. VÚBP, v.v.i., stejně jako v minulých 

letech i v roce 2016 bude v této oblasti: 

- zodpovídat dotazy a připomínkovat materiály EU-OSHA i dalších členů FOP 

- zpracovávat stanoviska k tématům a případové studie dle zadání 

- účastnit se setkání Národního Focal Pointu (NFOP) 

- vysílat zástupce na jednání EROEG a další akce EU-OSHA dle požadavku MPSV 

- podílet se na vytváření české verze webu FOP 

- spolupracovat na pořádání evropské kampaně BOZP a souvisejících akcí 

- zpracovávat překlady podkladů apod. 

• Správa a aktualizace dohodnutých částí webové stránky FoP 

Správa a aktualizace obsahu webové stránky FOP obnáší příjem a vyhledávání 

relevantních dokumentů a informací, zpracování, úpravy a korektury.  

V roce 2016 budou VÚBP, v.v.i., z hlediska obsahu průběžně spravovány 

a aktualizovány rubriky:  

- Novinky a akce  

- Právní předpisy  

- Správná praxe  

- Výzkum  

- Statistika  

- Témata  

- Publikace  

- Diskuse  

- FAQ. 

 

 



2. Činnosti Odborného pracovišt ě pro prevenci závažných havárií 

  

Hlavní činností je posuzování a hodnocení úplnosti a odborné správnosti podnikových 

bezpečnostních dokumentů dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 

(PZH), včetně organizace tohoto posuzování. Část posuzování bezpečnostních 

dokumentů bude v roce 2016 ještě prováděna i podle předchozího zákona č. 59/2006 

Sb., a to u těch řízení, která byla zahájena a budou i dokončena podle tohoto zákona. 

Vzhledem k tomu, že vstoupil v platnost nový zákon o prevenci závažných havárií 

a několik nových prováděcích předpisů, byl odborným pracovištěm pro 1. polovinu roku 

2016 sestaven cyklus školení k této problematice. Z nových právních předpisů budou 

proškoleni úředníci územních samosprávních celků v rámci školení ke zvláštní části ZOZ 

a některé skupiny inspektorů orgánů integrované inspekce. Další skupina školení bude 

určena provozovatelům a uživatelům ve smyslu zákona č. 224/2015 Sb. V rámci 

metodického vedení dotčených subjektů systému PZH, nově nastaveného systému 

posuzování a nové úlohy OPPZH v tomto systému, bude nezbytně rozšířena spolupráce 

s krajskými úřady. Součástí činnosti odborného pracoviště bude nadále poradenská 

činnost. Významným podílem činností v roce 2016 bude řešení dotazů v souvislosti 

s novými právními předpisy, především s novým systémem posuzování, problematikou 

zařazování objektů, novým systémem klasifikace nebezpečných chemických látek 

a dalšími otázkami. K této problematice bude rovněž vydáno speciální číslo 

elektronického časopisu JOSRA s tematicky zaměřenými články i metodickými materiály. 

Vedle toho bude provozován, postupně naplňován a aktualizován informační systém 

MAPIS, včetně Databáze nežádoucích událostí a Registru provozovatelů a objektů. 

V neposlední řadě bude probíhat revize a aktualizace stávajících hesel a zpracovávání 

nových hesel pro oblast PZH v rámci Encyklopedie BOZP. 

 

  

III. JINÁ ČINNOST 

  

Předmětem jiné činnosti je především poradenská činnost, pomoc organizacím, vzdělávací 

a lektorské služby, posuzování shody, certifikace, normalizace a znalecká činnost v oblasti 

BOZP. 

 

1. Pomoc organizacím 

V této oblasti je činnost dlouhodobě zaměřena především na analýzy a hodnocení rizik 

ohrožujících bezpečnost a zdraví pracovníků a na ergonomické studie pracovních míst. 
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2. Vzdělávací a lektorské služby 

V rámci této činnosti budou organizovány následující vzdělávací akce: 

 

Distan ční nadstavbové vzd ělávání 

• Tematický celek: Nebezpečné chemické látky a předcházení požárům, výbuchům 

a haváriím 

• Tematický celek: Ochrana zdraví a hygiena práce 

Jednodenní seminá ře 

• Pracovní úrazy z pohledu prevence 

• Odškodňování pracovních úrazů v praxi 

• BOZP ve státní správě a samosprávě – 2x 

• Novinky v právní úpravě BOZP po schválení novely z. č. 309/2006 Sb., o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Pracovnělékařská péče v praxi 

• Pracovní úrazy z pohledu prevence judikátů NS 

• Manipulační vozíky z pohledu bezpečnosti práce První a Druhá část 

• Bezpečnost a ochrana zdraví dětí a žáků ve školách – 2x 

• Změny a požadavky nového zákona o prevenci závažných havárií 

Přípravné kurzy a zkoušky z  odborné zp ůsobilosti 

• Přípravný kurz pro zkoušku z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP 

na staveništi  

• Přípravný kurz pro získání odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik 

v oblasti BOZP  

• Akreditovaná zkouška z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP 

na staveništi  

• Akreditovaná zkouška z odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik 

v oblasti BOZP  

• Konzultační kurz pro získání odborné způsobilosti k zajištění úkolů v prevenci rizik 

v oblasti BOZP 

Kurz pro získání odborné zp ůsobilosti v požární ochran ě 

Osoba odborně způsobilá na úseku požární ochrany 

Doprovodné programy a další akce u p říležitosti Evropské kampan ě BOZP 

• Účast ve výstavním stánku na veletrhu se zaměřením na vědu, výzkum a vzdělávání 

Veletrh v ědy 2016  v Praze (19. – 21. 5. 2016) 
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• Účast ve výstavním stánku na veletrhu se zaměřením na ochranné pracovní 

prostředky a bezpečnost práce jako speciální téma při Mezinárodním strojírenském 

veletrhu 2016 INTERPROTEC 2016 v Brně (3. – 7. 10. 2016) 

• I. ročník mezinárodní odborné konference Bezpečnost práce a kvalita života 2016  

v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2016 - 2017 pod názvem „Zdravé 

pracoviště pro každého bez rozdílu věku“ v Praze (12. – 13. 10. 2016) 

 

Kancelá ř pro region Moravy 

Připravuje a zajišťuje vzdělávací akce k tématům BOZP a PO dle konkrétních požadavků 

subjektů veřejného a soukromého sektoru v daném regionu. Současně realizuje v daném 

směru poradenskou a konzultační činnost. 

 

3. Posuzování shody, certifika ční činnost, normalizace 

VÚBP, v.v.i., je autorizovanou a notifikovanou osobou pro zkoušení a certifikaci osobních 

ochranných prostředků. Zároveň jako jediná organizace v České republice zkouší 

a certifikuje dočasné stavební konstrukce, především lešení.  

VÚBP, v.v.i., - AO 235 působí z pověření Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví (ÚNMZ) jako národní koordinační orgán pro ostatní autorizované osoby, 

které posuzují shodu osobních ochranných prostředků v České republice. Je součástí 

mezinárodního systému notifikovaných zkušebních institucí zastřešeného evropskou 

směrnicí 89/686/EHS pro OOP. Tato směrnice bude v roce 2016 nahrazena novým 

evropským nařízením pro technické požadavky na OOP. VÚBP bude na tyto změny reagovat 

v souladu s požadavky ÚNMZ. 

V roce 2016 VÚBP, v.v.i., na základě navrženého programu rozvoje zkušebnictví (úkoly 

vypsané ÚNMZ), uspořádá dvě koordinační porady pro české notifikované osoby, zúčastní 

se porady horizontálního výboru evropských notifikovaných osob pro OOP a také porady 

evropských notifikovaných osob pro OOP na ochranu dýchacích orgánů. 

Významnou úlohu hraje i normalizační činnost. VÚBP, v.v.i., je držitelem licence jako 

Centrum technické normalizace, kterou mu udělil ÚNMZ a z tohoto titulu má podíl na 

zavádění evropských norem do systému českých technických norem.  

V roce 2016 budou ve VÚBP, v.v.i., zpracovávány normalizační úkoly, týkající se osobních 

ochranných prostředků a dočasných stavebních konstrukcí.  

VÚBP, v.v.i. je sídlem technické normalizační komise č. 3 pro osobní ochranné prostředky 

a TNK č. 92 pro lešení. V činnosti obou komisí jsou významnou měrou zapojeni pracovníci 

VÚBP, v.v.i., a podílejí se také na spolupráci s příslušnými evropskými technickými komisemi 

CEN/TC. 



 26 

Praktické poznatky z posuzování shody, včetně certifikačních a normalizačních aktivit, budou 

jedním z předpokladů pro poskytování aktuálních odborných informací v rámci konzultací, 

školení a dalších služeb, které jsou nedílnou součástí činnosti VÚBP, v.v.i. 

 

4. Znalecká činnost 

VÚBP, v.v.i., je zařazen mezi znalecké ústavy v rejstříku vedeném Ministerstvem 

spravedlnosti. Lze předpokládat, že stejně jako v minulých letech budou i v roce 2016 ze 

strany soudních orgánů a dalších organizací vyžádány a následně zpracovávány posudky, 

týkající se bezpečnosti práce. Zkušenosti z této činnosti budou rovněž uplatňovány při 

poradenství. 

 


