
 
Z á p i s  

z 10. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 
 
Datum a místo zasedání: 
 
Dne 23. června 2006 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 9.30 hod. 
do 13.30 hod.    
 
Přítomni: 
 
- dle připojené prezenční listiny,   

 
- pověření k zastupování na 10. zasedání Rady na základě čl. 5 Statutu Rady předali 

zástupci Ministerstva obrany, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva dopravy 
a Českého statistického úřadu.  

 
Jednání zahájil a řídil v zastoupení předsedy Rady Ing. Zdeňka Škromacha 
1. místopředseda Rady JUDr. Petr Šimerka, který uvítal nového člena Rady pana Jaroslava 
Zavadila, místopředsedu Českomoravské konfederace odborových svazů, který v Radě 
vlády pro BOZP nahradí PaedDr. Pavla Skácelíka a bude vykonávat funkci místopředsedy 
Rady a předal mu jmenovací dopis. Dále seznámil přítomné s návrhem programu zasedání 
a vyzval k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 10. zasedání Rady. 
K návrhu programu nebyly připomínky a navržený program zasedání byl schválen. 
 
Rada určila jako ověřovatele zápisu z 10. zasedání Rady pana R. Křepinského a Bc. 
M. Kosinu. 

 

Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 

3. Zákon o úrazovém pojištění a stav přípravy návrhů prováděcích právních předpisů 
k tomuto zákonu. 

4. Prezentace k nemocem z povolání.  

5. Projednání zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví 
při práci. 

6. Stav a vývoj na úseku pracovních úrazů a školních úrazů. 

7. Informace k Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí systému SÚIP za rok 
2005. 

8. Informace o kampani Evropský týden BOZP. 

9. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů a o pracovních 
návrzích prováděcích právních předpisů k zákoníku práce. 

10.  Různé.  
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K jednotlivým bodům jednání 
 
 
1.  Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady  

   K zápisu z minulého zasedání Rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující 
návrhy.  

 Výroční zpráva Rady vlády pro BOZP za rok 2005 a Souhrnná zpráva o plnění 
Národního akčního programu BOZP na léta 2004 – 2006 za rok 2005 byly v souladu se 
zápisem z 9. zasedání Rady předloženy vládě ČR. 

 Pracovní skupina k revizi Národní politiky BOZP a k přípravě Národního akčního 
programu BOZP na období po roce 2006 se sešla dne 25. 5. 2006 na první schůzce. 
Informace o tomto jednání byla podána v rámci bodu 10. Různé. 

  
Závěr:    
Rada bere zápis z  9. zasedání Rady a přednesené informace na vědomí.  

 
 
 

 2.  Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin)  
 O jednáních Stálých výborů Rady informovali předsedové - Bc. Libuše Bělohlávková, 

PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. a Mgr. Lumír Zezulka. 

 Předsedkyně Stálého výboru pro hodnocení a kontrolu pracovních rizik, pracovně 
lékařskou péči a řešení důsledků poškození zdraví z práce, ucelenou rehabilitaci 
a reintegraci osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání Bc. Bělohlávková připraví 
doporučení tohoto Stálého výboru, které bude přílohou zápisu z jednání Rady. 

 

 Závěr:    
 Rada bere na vědomí informace o činnosti stálých výborů.  

 

 
3. Zákon o úrazovém pojištění a stav přípravy návrhů prováděcích právních předpisů 

k tomuto zákonu 
O vystoupení k tomuto bodu byl požádán náměstek ministra práce a sociálních věcí Jiří 
Hofman. V jeho zastoupení přednesl informaci JUDr. Zdeněk Přeslička, který 
charakterizoval obsah zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců. Poté 
informoval o stavu přípravy návrhů celkem 4 prováděcích právních předpisů k tomuto 
zákonu.  

V následné diskusi byly dotazy zejména k harmonogramu přípravy prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu a k potřebě navýšení finančních prostředků do fondu 
prevence.  

 

      Závěr: 
Rada bere přednesené informace k problematice úrazového pojištění na vědomí.  

Předsedové stálých výborů vyslovili zájem o spolupráci při dalších pracích vztahujících 
se k tomuto zákonu a jeho prováděcím předpisům, a to prostřednictvím sekretariátu 
Rady.  
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4. Prezentace k nemocem z povolání 
 

Informaci k problematice nemocí z povolání v ČR v roce 2005 přednesl Doc. MUDr. 
Pavel Urban, DrSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Prezentace byla rozeslána 
členům Rady elektronickou cestou.   

Závěr:    
Rada přednesenou informaci vzala na vědomí. 

 

5. Projednání zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 
zdraví při práci 
 

Informaci k činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v roce 2005 přednesla MUDr. 
Anežka Sixtová z Ministerstva zdravotnictví. Prezentace byla rozeslána členům Rady 
elektronickou cestou.   

Závěr:    
Rada přednesenou informaci vzala na vědomí. 

 
6. Stav a vývoj na úseku pracovních úrazů a školních úrazů 
 

Informaci k vývoji pracovní úrazovosti v ČR za rok 2005 přednesl Ing. Vladimír Janoušek, 
CSc. z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Prezentace byla rozeslána členům Rady 
elektronickou cestou.   

Závěr:    
Rada přednesenou informaci vzala na vědomí. 

 
7. Informace k Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí systému SÚIP 

za rok 2005 
 

V zastoupení člena Rady – generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce 
Mgr. Ing. Rudolfa Hahna Zprávu uvedl Ing. Michal Ronin. Tato zpráva obsahuje přehled 
o výsledcích ročního programu kontrolních činností v oblasti inspekce práce za rok 2005. 
Zahrnuje zjištění kontrolních úřadů k jednotlivým „hlavním úkolům“, a to jak před 
účinností zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce, tak v období po 1. červenci 2005, kdy 
již SÚIP měl nové kontrolní působnosti. V  roce 2005 byly tyto aktivity zaměřeny na 
ochranu zaměstnanců před pády z výšky, na bezpečnost vnitrozávodové dopravy 
a kontrolní, informační a propagační kampaň ve stavebnictví. 

1. místopředseda Rady informoval členy Rady o zasedání 61. Plenární schůze Rady 
hospodářské a sociální dohody, které se konalo dne 13. dubna 2006. Na tomto zasedání 
byla projednávána Souhrnná zpráva o činnosti inspekce práce v roce 2005. RHSD 
doporučila vládě ČR v souladu se závěrem souhrnné zprávy vytvořit podmínky, 
ke zefektivnění činnosti orgánů inspekce, a to zejména v oblasti personální, platové 
a materiální. 

Závěr:    
Rada přednesenou informaci vzala na vědomí. 
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8. Informace o kampani Evropský týden BOZP 
 

Informaci o přípravě na kampaň Evropský týden BOZP v ČR podal RNDr. Zbyněk 
Sedlák, ředitel odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV. Letošní kampaň 
Evropský týden BOZP je zaměřena na zvyšování povědomí o riziku  
u mladých lidí. Motto zvolené pro letošní ročník kampaně vyjadřuje mládí, dynamiku 
a vitalitu a zní: BOZ(P) na start! Dále informoval o cílech kampaně, důležitých termínech 
a akcích. Členům Rady byly zaslány informativní materiály k této kampani.  

Závěr:    
Rada přednesenou informaci vzala na vědomí. 

 
9. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů 

a o pracovních návrzích prováděcích právních předpisů k zákoníku práce 
 

JUDr. Petr Šimerka informoval Radu o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů.  
Informace se týkaly zejména přípravy doprovodných právních předpisů k těmto zákonům: 
 k zákonu č. 262/2006 Sb. zákoník práce,    
 k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, 

 k zákonu č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
 

Závěr:   
Rada bere přednesené informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů na vědomí. Dále vítá nabídku spolupráce Stálých výborů při přípravě 
právních předpisů.  

 
10.  Různé  
 

 Bc. Libuše Bělohlávková podala informaci o průběhu mezinárodního veletrhu 
INTERPROTEC v Brně, kde byla dne 16.5.2006 předána osvědčení Bezpečný 
podnik, 17.5.2006 se konala 3. konference „Společně bezpečně v EU“ a 18.5. 
2006 2. ergonomická konference „Ergonomie – zdraví a bezpečnost“. Informovala 
také o společném stánku na veletrhu a zároveň poděkovala všem, kteří se na 
celé akci podíleli. JUDr. Petr Šimerka ocenil celkovou úroveň akce a poděkoval 
Bc. Libuši Bělohlávkové za její činnost při přípravě a v průběhu veletrhu.  

 Ve funkci ředitele Výzkumného ústavu bezpečnosti práce skončil Ing. Miloš 
Paleček, CSc, kterého nahradil RNDr. Stanislav Malý.  

  RNDr. Zbyněk Sedlák informoval o zasedání pracovní skupiny k revizi Národní 
politiky BOZP a přípravě Národního akčního programu BOZP na další období. 
Dne 25. května 2006 se uskutečnilo 1. zasedání pracovní skupiny, která byla 
ustavena na 9. zasedání Rady vlády pro BOZP. Bylo dohodnuto, že členové 
pracovní skupiny do konce července t.r. zpracují připomínky a náměty k NP 
BOZP a k NAP BOZP. Připomínky zašlou do 31. července 2006 přímo RNDr. 
Sedlákovi. Při zpracování připomínek a námětů je třeba vycházet z toho, že NP 
BOZP je vnímána jako obecný dokument , který obsahuje vize a stanovuje spíše 
principy kam směřovat, přičemž konkrétní cíle by měly být zapracovány v NAP 
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BOZP. Při revizi NP BOZP je nutné nejprve stanovit co již v tomto dokumentu 
není aktuální a naopak co je třeba do něho nově zapracovat. Po aktualizaci NP 
BOZP bude upraven NAP BOZP, ve kterém budou rozpracovány konkrétní cíle. 
Upravené a zaktualizované materiály (NP BOZP a NAP BOZP) by měly být 
předloženy k projednání na 11. zasedání Rady vlády pro BOZP. Další schůzka 
pracovní skupiny bude svolána v druhé polovině srpna t.r.  

 
Závěr:   
Rada bere  na vědomí podané informace. 

 
 
 
 

 
11. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se uskuteční 
v září 2006 (termín bude upřesněn).   

 
 
 
 
Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
 

 
Ověřili: 
R. Křepinský 
Bc. M. Kosina 
 
 
 
Příloha: 
Doporučení Stálého výboru pro hodnocení a kontrolu pracovních rizik, pracovně lékařskou 
péči a řešení důsledků poškození zdraví z práce, ucelenou rehabilitaci a reintegraci osob po 
pracovním úrazu a nemoci z povolání 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   J U D r.  P e t r    Š i m e r k a  v.r.   
         1. náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR   

                         1. místopředseda Rady vlády pro BOZP 


