28. duben - Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci
Světový den bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl vyhlášen
roku 2003 Mezinárodní organizací práce (ILO)1, která je
specializovanou organizací OSN. Mezi hlavní oblasti, na které
se soustředí, patří právě ochrana zdraví při práci. Oslava tohoto
dne je nedílnou součástí globální strategie bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, jejímž hlavním pilířem je zvýšení
povědomí o tom, jak zajistit bezpečnost a zdraví zaměstnanců
při práci.
I přes snahu zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci
každoročně ve světě zemřou miliony lidí při výkonu práce nebo
na následky nemocí z povolání, další miliony lidí se při výkonu
práce zraní.
Tento den je proto zasvěcen také vzpomínce na ty, kteří zahynuli
nebo utrpěli zranění při výkonu práce.
Heslo Mezinárodní organizací práce pro letošní rok zní

„Budujme společně kulturu bezpečnosti
a ochrany zdraví"
Zdroj: https://www.ilo.org/

BOZP v České republice
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (neboli BOZP) jsou legislativou stanovená pravidla, která mají za
cíl předcházet ohrožení a poškození lidského zdraví při výkonu práce.
BOZP je tvořena více oblastmi. Mezi ty nejvýznamnější patří především zabezpečení příznivých
pracovních podmínek pro zaměstnance, zdravotní způsobilost zaměstnanců, školení zaměstnanců
o BOZP, ochranné pomůcky nebo řešení pracovních úrazů.
Klíčovým principem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinnost zaměstnavatele zajišťovat
BOZP s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví zaměstnanců a dalších osob nacházejících
se na pracovišti.
K zajištění minimalizace rizika je ze strany zaměstnavatele nezbytná prevence, snaha o neustálé
zlepšování úrovně BOZP a kontinuální kontrola opatření přijatých za účelem zajištění BOZP, rovněž
zaměstnanci jsou povinni dbát dle svých možností o vlastní bezpečnost, zdraví a také o bezpečnost
a zdraví ostatních osob.

Význam BOZP pro podniky
Všechny formy činností BOZP mají vliv na množství a kvalitu práce a na efektivitu pracovníků. Správně
vypracovaná kategorizace prací a následný systém preventivních prohlídek chrání zdraví zaměstnanců
i zájmy zaměstnavatele, což si často lidé uvědomují až při vzniku onemocnění a následném šetření
nemoci z povolání.

Mezinárodní organizace práce (ILO – International Labour Organization) byla založena v roce 1919 a mezi
zakládající členy patřilo i Československo.
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Nedostatečná bezpečnost a ochrana zdraví stojí zaměstnavatele peníze, dobrá BOZP naopak přináší
benefity. Podniky s vyššími standardy bezpečnosti a ochrany zdraví jsou úspěšnější a udržitelnější.
Opatření přijatá ke zlepšení firemní kultury mají příznivý vliv na produktivitu práce a inovační aktivity
stejně tak, jako všechna opatření podporující spokojenost zaměstnanců zlepšují image firmy
a v konečném důsledku i její ekonomickou výkonnost.

Ve dnech 27. - 28. dubna 2022 se v Ostravici v hotelu Sepetná koná v souvislosti se Světovým dnem
bezpečnosti a ochrany při práci XXII. Mezinárodní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2022“, kterou pořádá Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, z.s. a Vysoká škola báňská
Ostrava.

Ve Zlíně, dne 26. 4. 2022
Zpracoval Ing. Josef Duchoň, Ph.D.
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