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www.bozpinfo.cz
Oborový portál bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Provozovatel portálu

 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
116 52 Praha 1 - Nové Město

 221 015 811

 bozpinfo@vubp-praha.cz

www.vubp.cz
www.facebook.com/vubp.cz

Oborový portál BOZPinfo.cz byl spuštěn 
v roce 2002 jako zdroj poznatků, informací 
a dokumentů z oblasti bezpečnosti a ochra-
ny zdraví při práci (BOZP) pro podnikovou 
sféru, odbornou veřejnost a další uživatele 
především z řad malých a středních podni-
ků. Vedle transferu závazných i doporuče-
ných pokynů, odborných názorů, příkladů, 
správné praxe, národních i evropských tren-
dů a zkušeností umožňuje využívání speci-
fických nástrojů a služeb.
Oborový portál BOZPinfo.cz vytvořil a pro-
vozuje Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
v. v. i., (VÚBP) ve spolupráci s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí.

Portál BOZPinfo.cz umožňuje využívání 
obecně zaměřených i specializovaných on-
line dostupných nástrojů.

ENCYKLOPEDIE BOZP
Online vícejazyčná publikace pro orientaci 
v terminologii oboru BOZP. Průběžně ak-
tualizovaný soubor hesel, sloužící zčásti 
i jako překladový slovník, obsahuje přibližně 
2700 hesel z oblasti BOZP, prevence rizik, 
prevence závažných havárií, standardizace, 
inspekce práce, požární ochrany, ochrany 
životního prostředí atd.

DIGITÁLNÍ ARCHIV SAFE
Průběžně budované úložiště monografií, 
periodik, časopiseckých článků, norem, 
právních předpisů ČR a EU, výzkumných 
zpráv, studentských prací a dalších doku-
mentů soustředěných ve VÚBP. Obsahuje 
plné texty článků, odborných dokumentů, 
výzkumných zpráv, českých i evropských 
právních předpisů atd.

ZNALOSTNÍ SYSTÉM PREVENCE RIZIK 
V BOZP
Znalostní systém, který shromažďuje, zpra-
covává, spravuje a prezentuje znalosti 
a informace z oblasti prevence rizik a BOZP. 
Uživatelům poskytuje celou řadu nadstav-
bových funkcí, které komplexně pokryjí in-
formační potřeby uživatelů k problematice 
prevence rizik.

Nehledejte složitě v příručkách,
co můžete najít u nás...

www.bozpinfo.cz
komplexní informační servis z oblasti BOZP

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Portál BOZPinfo.cz jako zdroj 
dalších informací a znalostí



Rubrika zprostředkovává praktické návo-
dy, odpovědi odborníků na dotazy čtenářů 
a další informace z oblasti BOZP pro za-
městnavatele, zaměstnance, odborně způ-
sobilé osoby v prevenci rizik a další zájemce.
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BOZP
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BOZP
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Pracovní
místa

Součástí portálu BOZPinfo.cz je také elek-
tronický odborný recenzovaný Časopis vý-
zkumu a aplikací v profesionální bezpečnos-
ti (JOSRA) slouží jako nástroj pro transfer 
odborných poznatků a informací a pro ko-
munikaci mezi odborníky v ČR i v zahrani-
čí. Časopis umožňuje snadnější a rychlejší 
výměnu informací formou článků odborníků 
výzkumných a vědeckých institucí, vysokých 
škol a další odborné veřejnosti.

Katalog
OZO

Časopis
JOSRA

V této rubrice si mohou odborně způsobilé 
osoby vytvořit záznam o svých osvědčeních 
a nabídnout tak své služby. Součástí zázna-
mu je i možnost nechat si připomenout konec 
platnosti osvědčení půl roku před tímto da-
tem. Pokud chcete i Vy mít záznam o svém 
osvědčení OZO, stačí se zaregistrovat.

Rady pro Vás

Právní předpisy

Výzkum BOZP

Knihovna BOZP

Ti, kdo hledají uplatnění v oblasti BOZP nebo 
naopak nabízejí pracovní místo, mohou vyu-
žít rubriku Pracovní místa. 

Kalendář akcí

Pracovní místa

Časopis JOSRA

V rubrice Právní předpisy je možné si vyhle-
dat české právní předpisy a technické normy 
a získat přehled o právních předpisech EU 
zveřejněných v Úředním věstníku EU.

Základem Knihovny BOZP je Čítárna roz-
dělená na několik oblastí podle tématu 
(ergonomie, doprava, stavebnictví, pracovní 
úrazovost, školství, požární ochrana, věda 
a výzkum apod.).

Rubrika Výzkum BOZP informuje o projek-
tech a výsledcích výzkumu z oblasti BOZP, 
soustředí se převážně na výsledné aktivity 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, 
v. v. i.

Katalog OZO

V rubrice Kalendář akcí si mohou uživatelé 
vyhledat zajímavé tematicky zaměřené kur-
zy, školení, semináře a jiné akce nebo zadat 
informace o vlastních akcích na téma BOZP.


