Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt
z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a
inovacích pro potřeby státní správy „BETA“
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Výzkumná potřeba
1) Název projektu:
Nové formy pracovních rizik a ohrožení člověka kombinovaných působením jednotlivých
faktorů pracovního prostředí v pracovním systému a jejich prevence
2) Stručný popis výzkumné potřeby, která se má řešit:
Rizikové faktory pracovního prostředí působí komplexně na pracovníka a tím na úroveň jeho
bezpečnosti a zdraví při práci. V dosavadní praxi stále přetrvává filozofie sledování
rizikových faktorů, jako jednotlivých izolovaných prvků pracovního systému a nehodnotí se
jejich komplexní a kombinované působení. Tím může docházet ke značnému zkreslení při
hodnocení celkové situace a při hodnocení pracovního systému ve smyslu ohrožení
pracovníků, ale i okolí. V některých případech takové hodnocení deklaruje optimální stav,
protože všechny jednotlivé faktory (konstituanty) se nacházejí v tzv. přijatelných limitech.
Přesto jejich kombinované působení může vytvářet vysoký potenciál ohrožení jak
pracovníků, tak také okolí podniku. Důležitý je i výzkum chování a jednání člověka v
nových, mimořádných situacích, jeho hodnocení a zvládání rizik
3) Kategorie činnosti:
Aplikovaný výzkum

4) Vazba na hlavní cíl programu BETA:
Vazbu na hlavní cíl programu BETA lze spatřovat ve zdokonalení současné praxe a
metodického přístupu, dozoru a aktuálních přístupů, kdy jsou identifikována dílčí rizika PS,
která nejsou posuzována v komplexním působení na pracovníka. Prosazenou změnou
stávající praxe dojde k zásadní inovaci těchto postupů
5) Vazba na jeden ze specifických cílů programu BETA:
Tento projekt naplní specifický cíl MPSV, který je rozšíření poznatkové základny o nových
faktorech ovlivňujících kvalitu pracovního života. Projekt také směřuje k naplnění cílů
„Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČR“, včetně střednědobých záměrů
EU do roku 2017 v oblasti BOZP. Ve specifických cílech projektu se jedná o návrh
inovativních opatření k podpoře zvyšování kultury bezpečnosti práce.¨
6) Cíl(e) projektu:
Identifikovat nová rizika a nejvýznamnější faktory z hlediska jejich kombinovaného
působení a vlivu na úrazovost, nemocnost a nehodovost v pracovních systémech. Navrhnout
způsoby (modely) optimalizace definovaného pracovního systému na základě zjištění váhy a
synergie vlivů jednotlivých konstituant pracovního prostředí. Vypracovat pracovní materiály,
doporučení, návody a metodiky, legislativní a normové návrhy úprav k optimalizaci
pracovního prostředí a pracovních podmínek v běžných pracovních systémech, včetně
doporučení postupů ke zvyšování spolehlivosti lidského činitele.
7) Potřebnost projektu:
S ohledem na koncipování programu Beta a gesce MPSV v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, musí ministerstvo zajistit výzkum řady jevů a problémů v dané oblasti
8) Požadované výsledky a předpokládané výstupy projektu:
Výsledky souhlasí s definicemi druhů výsledků VaV dle přílohy č. 2 aktuální Metodiky Rady
pro výzkum a vývoj. Jedná se o výsledky typu:
H
Výsledky promítnuté do právních předpisů a norem
Výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy a závazných v rámci
kompetence příslušného poskytovatele
Výsledky promítnuté do schválených strategických a koncepčních dokumentů orgánů státní
nebo veřejné správy
N
Certifikovaná metodika
9) Způsob využití výsledků v praxi:
Výsledky projektu budou garantem implementovány postupně do praxe prostřednictvím
metodických, legislativních a doporučených postupů pro provozování a hodnocení
pracovních systémů
10) Očekávaný přínos projektu:
Přinos a novost projektu lze spatřovat v prolomení dosavadní praxe sledování rizikových
faktorů v pracovním prostředí a jejich nedostatečného komplexního a kombinovaného

působení. Uplatněním výsledků dojde ke zvýšení úrovně BOZP a celkové bezpečnosti
podniků se zaměstnanci.
11) Uživatel výsledků, další uživatelé výsledků:
MPSV ČR, SUIP, OIP, zaměstnavatelé, zaměstnanci
12) Předpokládaná doba řešení projektu:
24 měsíců
13) Předpokládaná cena:
Za celou dobu řešení, včetně DPH: 3 000 000,- Kč, 2013 – 1 800 000,- Kč (včetně DPH),
2014 – 1 200 000,- Kč (včetně DPH)
14) Doplňující informace:
Jedná se o nově předkládanou výzkumnou potřebu, která navazuje na některé dříve řešené
dílčí problematiky. Problematika je v gesci MPSV a SÚIP. Není žádáno o financování tohoto
projektu z jiných zdrojů. Na trhu existuje jen omezený počet uchazečů, kteří jsou schopni
danou potřebu řešit.
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