
 
Z á p i s   

z 13. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 
 
Datum a místo zasedání: 
 
Dne 23. února 2007 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 9.30 hod. 
do 14.00 hod.    
 
Přítomni: 
 
Dle připojené prezenční listiny.   
• Pověření k zastupování na 13. zasedání Rady na základě čl. 5 Statutu Rady předali 

zástupci ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a Českého statistického 
úřadu.  

 
Z pověření předsedy Rady – místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí 
RNDr. Petra Nečase, který se jednání z pracovních důvodů nemohl zúčastnit,  řídil jednání 
1. místopředseda Rady – JUDr. Petr Šimerka.  V úvodu  
• konstatoval, že členové Rady obdrželi při prezenci Sborník výsledků výzkumu VÚBP 

v roce 2006 na CD a informační produkt „NAPO 2006“ Evropské agentury pro BOZP na 
DVD,  

• informoval o změnách ve složení Rady. V souvislosti se změnami na Ministerstvu pro 
místní rozvoj skončilo (v souladu s článkem 3, odstavcem 8, Statutu Rady)  Ing. Jiřímu 
Vačkářovi  členství v Radě vlády pro BOZP. Na návrh ministra pro místní rozvoj 
jmenoval předseda Rady novým členem Rady Ing. Petra Pávka – náměstka ministra pro 
místní rozvoj. 

• navrhl za ověřovatele zápisu z 13. zasedání Rady Bc. Libuši Bělohlávkovou a Bc. 
Miroslava Kosinu.  Rada vyslovila s tímto návrhem souhlas;  

• vyzval přítomné k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 13. zasedání 
Rady. Návrhy nebyly předloženy a navržený program byl schválen.  

 
Program zasedání: 
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. „Koncepce řešení problematiky bezpečnosti provozovaných technických zařízení“ 

dopracovaná v souladu se závěry z 12. zasedání Rady. 
3. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle povinné osnovy 

ve smyslu usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002.  
4. Zpráva o stavu zajištění pracovnělékařské péče v ČR. 
5. Návrh Souhrnné zprávy o plnění úkolů Národního akčního programu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 za rok 2006. 
6. Návrh Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 2007 a 

informace o průběhu prací na revizi Národní politiky BOZP .  
7. Informace o společném jednání předsedů stálých výborů Rady konaném dne 9.1.2007 a 

o „Doporučeních Radě vlády ke zlepšení činnosti stálých výborů a Rady“ z tohoto 
jednání. 

8. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
9. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní a jiné 

činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, MMR, 
ČBÚ a SÚJB). 

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

   K  zápisu z 12. zasedání Rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující návrhy.   
JUDr. Petr Šimerka konstatoval, že všechny uložené úkoly byly splněny.  

Závěr:   Rada bere zápis z 12. zasedání Rady na vědomí.  

 

2.   Koncepce řešení problematiky bezpečnosti provozovaných technických zařízení 
Úvodní slovo přednesl RNDr. Zbyněk Sedlák. V obsáhlé diskusi vystoupili JUDr. Petr 
Šimerka, PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Petr Gogola, Ing. František Hrobský, Jaroslav 
Zavadil, Mgr. Lumír Zezulka. Diskutující se shodli v názoru, že je potřeba dát prostor pro 
možnost dopracování koncepce. 

Závěr:    
 Rada  

1. Bere na vědomí „Koncepci bezpečnosti provozu technických zařízení“ jako základní 
dokument pro další postup v této oblasti. 

 
2. Ukládá znovu projednat koncepci se zainteresovanými ministerstvy a správními orgány 

a na základě výsledku tohoto projednání koncepci do 19. 3. 2007 dopracovat a poté 
rozeslat členům Rady ke schválení. 

 
3. Žádá členy Rady, aby se v termínu jednoho týdne po obdržení dopracovaného návrhu 

„Koncepce řešení problematiky bezpečnosti provozovaných technických zařízení“ 
k tomuto návrhu vyjádřili.  

 
3. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle povinné 

osnovy ve smyslu usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002 
      V diskusi Bc. Libuše Bělohlávková požádala o doplnění tabulky „Přehled vybraných 

materiálů projednaných Radou v roce 2006“ na str. 15 a 16 výroční zprávy o materiál SV 
č. 4 a tajemník Rady Ing. Petr Mráz reagoval na její dotaz a informoval Radu o celkové 
výši ročního rozpočtu Rady na rok 2007 a jeho členění. 
 
Závěr:    

 Rada  

1. Schvaluje Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2006. 

2. Ukládá tajemníkovi Rady upravit konečné znění Výroční zprávy Rady vlády pro BOZP 
za rok 2006 v souladu s výsledky jejího projednání v Radě a připravit Výroční zprávu 
tak, aby mohla být  předložena vládě ČR nejpozději do 31.května 2007.   

  

4.   Zpráva o stavu zajištění pracovně lékařské péče v ČR  
S prezentací k naléhavosti právní úpravy pracovnělékařské péče v ČR vystoupil člen 
Rady Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. Jeho vystoupení vyvolalo obsáhlou diskusi, ve 
které vystoupili MUDr. Anežka Sixtová, Jaroslav Bek, Ing. Petr Pávek, Ing. František 
Hrobský, PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., Ing. Karel Bláha, CSc., Robert Křepinský, RNDr. 
Zbyněk Sedlák, Ing. Jaroslava Přibylová a Jaroslav Zavadil.  
Diskutující se shodli v potřebě zvláštní právní úpravy týkající se pracovnělékařské péče 
v ČR. Nynější právní úprava podle § 40 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, která 
stanovuje organizacím povinnost zajišťovat pro své zaměstnance závodní preventivní 
službu, je z hlediska nových společenskoekonomických podmínek a požadavků 
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souvisejících s implementací směrnic Evropských společenství nedostatečná. Postrádá 
zejména standardy pro hodnocení kvality poskytované péče, vymezení kompetencí pro 
lékaře poskytujícího pracovnělékařské služby a změnu principu financování této služby.    
Závěr :  
Rada 

1. Bere na vědomí předložený materiál k naléhavosti právní úpravy pracovně lékařské 
péče v ČR. 

2. Doporučuje vládě ČR zařadit do Plánu legislativních prací vlády právní úpravu, 
která by stanovila požadavky na pracovně lékařskou péči/službu a jejího 
poskytovatele v ČR. 

  

5.  Návrh Souhrnné zprávy o plnění úkolů Národního akčního programu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 za rok 2006 
Zástupkyně MŠMT PhDr. Jitka Miklová prosazovala úpravu znění „návrhů na opatření“ 
u úkolů  8 a 9 NAP BOZP na léta 2004-2006 v Souhrnné zprávě. V diskusi nebyl tento 
návrh podpořen.  

 

Závěr:  
Rada: 

1. Schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění Národního akčního programu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006  za rok 2006. 

 
2. Ukládá tajemníkovi Rady předložit Souhrnnou zprávu vládě ČR k informaci 

nejpozději do 30. června 2007. 
 

 
 

6.  Národní akční program BOZP na rok 2007 
Zástupkyně MŠMT PhDr. Jitka Miklová prosazovala vypuštění bodů 3 a 4 z návrhu  NAP 
BOZP na rok 2007. Diskutující, Ing. Jan Romaněnko, Robert Křepinský, Ing. František 
Hrobský, Bc. Libuše Bělohlávková a Ing. Jaroslava Přibylová, se vyjadřovali k potřebě 
řešení obou úkolů. Při hlasování nebyl návrh PhDr. Jitky Miklové členy Rady podpořen. 
1. místopředseda Rady projedná problematiku právní úpravy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a právní úpravy řešící evidenci a dokumentaci 
úrazů studentů vysokých škol s členem Rady Ing. Petrem Špirhanzlem. 

Členka Rady Bc. Libuše Bělohlávková předložila návrhy na úpravu znění bodů 2, 17 a 19 
návrhu. Tyto úpravy byly Radou schváleny. Schválen byl i návrh na změnu termínu 
u úkolu č. 12. 

 

Závěr: 

Rada: 
1. Schvaluje  „Národní akční program BOZP na rok 2007“. 

2. Ukládá tajemníkovi Rady, aby upravil program podle schválených připomínek a takto 
upravený Národní akční program BOZP na rok 2007 rozeslal členům Rady a zajistil jeho 
zveřejnění. 
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7. Informace o společném jednání předsedů stálých výborů Rady konaném dne 
9.1.2007 a o „Doporučeních Radě vlády ke zlepšení činnosti stálých výborů 
a Rady“ z tohoto jednání 
S informací vystoupila členka Rady a předsedkyně Stálého výboru č.4 Bc. Libuše 
Bělohlávková. Seznámila Radu nejen s návrhy, které měly při jejich projednávání 
jednoznačnou podporu, ale i s návrhy rozpornými (návrh, aby součástí materiálů z oblasti 
BOZP předkládaných vládě bylo vždy i stanovisko Rady vlády pro BOZP a návrh, aby 
byla povýšena úroveň postavení sekretariátu Rady jeho přeřazením z Odboru 
bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV). 

Diskuse se zaměřila zejména k návrhu na zrušení Stálého výboru č.3 a převedení 
problematiky, kterou se zabývá do působnosti Stálého výboru č.5 a č.4 a na změny ve 
vedení Stálého výboru č. 2. 

Závěr:  
Rada 

b e r e  n a  v ě d o m í 
 

1. „Doporučení Radě vlády ke zlepšení činnosti stálých výborů a  Rady“ 
2. Informaci o 2. společném jednání předsedů Stálých výborů Rady, konaném dne   
    9. ledna 2007. 
 
s c h v a l u j e  
 

1. Rozdělení náplně činnosti Stálého výboru pro ekonomiku, informační politiku 
a podporu preventivních opatření (Stálý výbor č. 3) takto: 
a) oblast ekonomiky a informační politiky se převádí do působnosti Stálého výboru 

pro  vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu BOZP (Stálý výbor č. 5), 
b) podpora preventivních opatření v oblasti BOZP se převádí do působnosti Stálého  

výboru pro hodnocení a kontrolu pracovních rizik, pracovně lékařskou péči a 
řešení důsledků poškození zdraví z práce, rehabilitaci a reintegraci osob po 
pracovním úrazu a nemoci z povolání (Stálý výbor č. 4). 

 
2  Zrušení Stálého výboru pro ekonomiku, informační politiku a podporu preventivních 

opatření v oblasti BOZP. 
 

d o p o r u č u j e   p ř e d s e d o v i   R a d y  
1.  Změnu ve funkci předsedy a místopředsedy Stálého výboru pro koordinaci právních 

předpisů a jejich prosazování a vynucování takto 
 a) uvolnit člena Rady Jaroslava Beka na základě jeho žádosti z funkce předsedy  
     Stálého výboru, poděkovat mu za vykonanou práci a jmenovat jej místopředsedou 

tohoto výboru, 
 b) do funkce předsedy Stálého výboru jmenovat člena Rady Roberta Křepinského, 
     dosavadního místopředsedu tohoto výboru 

 
u k l á d á  
 

1. Členům Rady zastupující jednotlivé orgány státní správy  
a) pravidelně na zasedání Rady podávat aktuální informace o připravovaných           

návrzích právních předpisů BOZP a připravovaných programech v oblasti           
působnosti jejich resortu, 

b) na jednání Rady vysílat v případě své nepřítomnosti  pouze  kompetentní           
zástupce, 

c) doplnit do stálých výborů Rady zainteresované zástupce za svůj resort. 
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2. Tajemníkovi Rady  
 

a) připravit návrh změn souvisejících se zrušením Stálého výboru pro ekonomiku,         
informační politiku a podporu preventivních opatření v oblasti BOZP (Stálého         
výboru č. 3) do dokumentů Rady a předložit je ke schválení na 14. zasedání Rady, 

b) zajistit zveřejnění přijatých závěrů.   
 

8.  Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin)  
 O jednáních stálých výborů Rady informovali Bc. Libuše Bělohlávková, PhDr. Lidmila 

Kleinová, CSc. a Mgr. Lumír Zezulka. U ostatních výborů se v období mezi 
12. a 13. zasedáním Rady jednání nekonala. 

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

 

9.  Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 
a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, ČBÚ a SÚJB) 
Členové Rady vyslechli informace o aktuální legislativní činnosti vztahující se k BOZP 
v rámci SÚJB, ČBÚ, MV, MO, MPO, MD, MZ a MPSV. 

Závěr:  Rada bere přednesené informace na vědomí. 
 

10. Různé 

• Robert Křepinský otevřel, v souvislosti s novým stavebním zákonem, problematiku 
dostupnosti technických norem s ohledem na jejich vysokou cenu. To, že jde o problém 
zejména pro menší podnikatele, konstatovali členové Rady Jaroslav Bek a PhDr. Lidmila 
Kleinová, CSc. 

• Bc. Libuše Bělohlávková doporučila doplnit Radu o zástupce Ministerstva 
zemědělství ČR, a to zejména s ohledem na pracovní úrazovost v tomto odvětví.  

. 
 
14. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se uskuteční 
v souladu s plánem práce Rady v červnu 2007. Termín bude upřesněn dodatečně.   
 
 
 
Zapsali:  
Ing. Petr Mráz 
Ing. Emil Florián 

 
 
Ověřili: 
Bc. Libuše Bělohlávková 
Bc. Miroslav Kosina 
 
 
                                                                           J U D r.  P e t r    Š i m e r k a  v.r.  
          státní tajemník – náměstek ministra  

                                                       práce a sociálních věcí ČR a  
                 1. místopředseda Rady vlády pro BOZP 


