
Z á p i s   
z 15. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 
 
Datum a místo zasedání: 
 
Dne 5. října 2007 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 9.30 hod. 
do 14.15 hod.    
 
 
Přítomni:     
 
Dle připojené prezenční listiny.   
• Pověření k zastupování na 15. zasedání Rady na základě čl. 5 Statutu Rady předali 

zástupci ministerstev zdravotnictví, vnitra, pro místní rozvoj, životního prostředí, Českého 
báňského úřadu 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, jednání řídil 
1. místopředseda Rady – JUDr. Petr Šimerka.  V úvodu  
• informoval o změnách ve složení Rady. V souvislosti se změnami na Ministerstvu vnitra  

skončilo (v souladu s článkem 3, odstavcem 8, Statutu Rady)  Ing. Vladimíru Zemanovi 
členství v Radě vlády pro BOZP. Na návrh ministra vnitra jmenoval předseda Rady 
novou členkou Rady Ing. Blanku Vysloužilovou, MBA – náměstkyni ministra vnitra; 

• navrhl za ověřovatele zápisu z 15. zasedání Rady Mgr. Ing.Rudolfa Hahna a Ing. 
Jaromíra Šedivce. Rada vyslovila s tímto návrhem souhlas;  

• vyzval přítomné k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 15. zasedání 
Rady. Návrhy nebyly předloženy a navržený program byl schválen. Z programu vyzdvihl 
body 2 až 5, u nichž lze očekávat věcnou a rozsáhlejší diskusi.   

 
 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 
2006. 

3. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci 
za rok 2006. 

4. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví. 

5. Zprávy o činnosti odborových orgánů v oblasti BOZP za rok 2006. 

6. Příprava Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
Národní politiky BOZP na období od roku 2008. 

7. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 

8. 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). 

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

   K  zápisu ze 14. zasedání Rady nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplňující 
návrhy.  

Závěr:   Rada bere zápis ze 14. zasedání Rady na vědomí.  

 
2.  Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za 

rok 2006 

K písemné zprávě, rozeslané v podkladech členům Rady, vystoupil s prezentací člen 
Rady Mgr. Ing. Rudolf Hahn – generální inspektor SÚIP. 

V obsáhlé diskuzi vystoupil prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc., JUDr. Petr Šimerka 
a Jaroslav Bek k problematičnosti hodnocení závažných pracovních úrazů ve spojení 
s hospitalizací delší než 5 dnů podle nařízení vlády č. 494/2001 Sb.. Ing. František 
Hrobský doporučil členit statistické údaje o kontrolách ve zprávě SÚIP i podle velikosti 
kontrolovaných organizací. Bc. Libuše Bělohlávková informovala o projednání zprávy ve 
stálém výboru, kde byl projeven zájem, aby tyto zprávy obsahovaly i údaje o úrazovosti 
a nemocech z povolání mladistvých pracovníků a studentů při přípravě (zvláště při 
praktickém vyučování žáků a praktické přípravě studentů) na výkon budoucího povolání. 
Jaroslav Zavadil vystoupil s požadavkem na personální posílení SÚIP. Na jeho 
vystoupení reagoval JUDr. Petr Šimerka, který uvedl, že jde o oprávněný požadavek, ale 
navýšení počtu pracovníků SÚIP není v současné době reálné. PhDr. Lidmila Kleinová 
upozornila na možné problémy SÚIP vzhledem k věkové struktuře inspektorů působících 
v oblasti BOZP. Jaroslav Zavadil informoval o jednání „Pracovního týmu pro bezpečnost 
práce RHSD ČR“, který projednával zprávu SÚIP a který požaduje, aby se problematikou 
SÚIP zabývalo plénum RHSD ČR. JUDr. Petr Šimerka se zabýval nedoceněním 
významu problematiky bezpečnosti práce v podnikatelské sféře v ČR a potřebou zvýšení 
povědomí o zásadách bezpečnosti práce a o důsledcích jejich nedodržování. Ing. 
František Hrobský na konkrétním příkladu odstávky provozů v Chemických závodech 
Litvínov poukázal na potřebu posílení základních bezpečnostních návyků pracovníků 
malých podniků. Mgr. Ing. Rudolf Hahn informoval o možnostech SÚIP s ohledem na 
počet inspektorů SÚIP.  
 
Závěr:   Rada bere Zprávu o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti 
bezpečnosti práce za rok 2006 na vědomí.  
  

 
3. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při 

práci za rok 2006 
K písemné zprávě, rozeslané v podkladech členům Rady, vystoupila s prezentací MUDr. 
Anežka Sixtová. 

V diskusi se  prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. zabýval problematikou pracovně-lékařské 
péče. Za chybu pokládá snížení rozsahu závodní preventivní péče ústavy, které by měly 
poskytovat péči malým podnikům. Uvedl, že i orgány ochrany veřejného zdraví se 
potýkají s generačním problémem. Vyslovil se pro větší koordinaci mezi inspekcí práce 
a orgány ochrany zdraví. Informoval Radu o problémech s kategorizaci prací s výskytem 
rizik hluku a zařazováním těchto prací do kategorií 3 nebo 4. 

Závěr:   Rada bere Zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 
zdraví při práci za rok 2006 na vědomí.  
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4. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2006 

 

K písemné zprávě, rozeslané v podkladech členům Rady, připravil ČBÚ pro zasedání 
Rady prezentaci. Náměstek předsedy ČBÚ Ing. Andrej Blažko vyzval jednoho z autorů 
prezentace – Ing. Miroslava Barbušina, aby vystoupil. 

V diskusi se Robert Křepinský a Ing. Andrej Blažko zabývali nutností revize nařízení 
vlády č. 494/2001 Sb. ČBÚ novelizuje ještě v tomto roce dvě vyhlášky a pro svou potřebu 
se v nich počítá s vykazováním pracovních úrazů nejen podle nařízení 494/2001 Sb. ale 
současně i  s členěním úrazů podle předpisu platného před nabytím účinnosti nařízení 
vlády č. 494/2001 Sb., které potřebám hornictví vyhovuje lépe. JUDr. Petr Šimerka 
zdůraznil potřebu věcné a termínové koordinace činnosti inspekčních a kontrolních 
orgánů.   
 
Závěr:  Rada bere Zprávu o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2006 na vědomí. 

 
 
 
5. Zprávy o činnosti odborových orgánů v oblasti BOZP za rok 2006  

 

Písemný podklad ČMKOS doplnil prezentací člen Rady Mgr. Miroslav Kosina. 
S prezentací Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR (OSPZV – 
ASO ČR) vystoupil člen Rady Ing. Jaromír Šedivec. 
 
Na názor Ing. Jaromíra Šedivce, že by inspektoři SÚIP měli mít možnost dávat blokové 
pokuty, reagovali v diskusi Mgr. Ing. Andrej Blažko, který na základě zkušeností ČBÚ 
tento názor podpořil. Ing. Rudolf Hahn vysvětlil, že inspektoři SÚIP takovou pravomoc 
nemají, protože se vychází z toho, že za úroveň BOZP zodpovídají zaměstnavatelé. 
Robert Křepinský informoval o názoru stálého výboru, který odpovídá tomu, co uvedl 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Ing. František Hrobský informoval, že obdobné stanovisko se 
zastává v Belgii.  
Připomínka Jaroslava Beka se týkala §108 odst. 5 zákoníku práce, kdy z věty je možné 
učinit výklad, že na pracovišti, kde nepůsobí odborová organizace, nemusí 
zaměstnavatel provádět roční prověrky BOZP. Pan Bek požaduje tuto větu opravit tak, 
aby její znění bylo jednoznačné. 
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc., v reakci na vysokou úrazovost v zemědělství a 
lesnictví, navrhl zpracování studie o zdravotním stavu zemědělců v ČR. JUDr. Petr 
Šimerka sdělil, že by bylo možné vypsat na takovou studii grant. 
 
Závěr:  Rada bere zprávy o činnosti odborových orgánů ČMKOS a OSPZV – ASO ČR za 
rok 2006 na vědomí. 
 

 
6. Příprava Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

Národní politiky BOZP na období od r. 2008 
 

V rámci tohoto bodu provedl JUDr. Petr Šimerka rekapitulaci dosavadních prací 
provedených pracovní skupinou ustavenou na 9. zasedání Rady (18.4.2006) při přípravě 
těchto dvou stěžejních dokumentů, které by měly být schvalovány na příštím zasedání 
Rady vlády pro BOZP v prosinci 2007. Bc. Libuše Bělohlávková doporučila doplnit 
pracovní skupinu zástupcem MŠMT.  
 
Závěr: 
Rada 
1. Pověřuje dalším vedením pracovní skupiny členku Rady Bc. Libuši Bělohlávkovou. 
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2. Bere na vědomí, že Bc. Libuše Bělohlávková svolá 6. schůzku pracovní skupiny na 
15. října 2007. 

3. Ukládá tajemníkovi Rady, aby připravil dopis 1. místopředsedy Rady na člena Rady 
za MŠMT s požadavkem na jmenování zástupce MŠMT do pracovní skupiny pro 
přípravu Národního akčního programu BOZP na období od roku 2008 a revizi 
Národní politiky BOZP. 

4. Ukládá pracovní skupině, aby připravila oba programové dokumenty tak, aby mohly 
být předloženy Radě ke schválení na 16. zasedání v prosinci 2007. 

 
 

 
7. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin) 
 

V období mezi 14. a 15. zasedáním Rady se konala zasedání dvou stálých výborů. 
  
Předseda Stálého výboru pro koordinaci tvorby právních předpisů a jejich prosazování a 
vynucování – Robert Křepinský, informoval Radu podrobně o průběhu jednání tohoto 
výboru, které se uskutečnilo dne 17.9.2007. Hlavními body bylo projednání legislativy 
zaměřené na oblast BOZP a plnění NAP BOZP na rok 2007a projednání zpráv o činnosti 
orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví, České školní inspekce, Ministerstva 
obrany ČR, ČBÚ a odborových orgánů ČMKOS a OSPZV – ASO ČR v oblasti BOZP. 
Robert Křepinský informoval Radu o jednotlivých požadavcích a doporučeních stálého 
výboru, kterému předsedá, adresovaných Radě vlády pro BOZP. (Viz zápis z 2. jednání 
stálého výboru.) 
 
O 19. schůzi 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 (Stálý výbor č. 4) informovala 
podrobně jeho předsedkyně Bc. Libuše Bělohlávková. Stálý výbor č.4 připravil 
doporučení k problematice, kterou se zabýval a Bc. Libuše Bělohlávková je předložila 
spolu se zápisem z 19. schůze stálého výboru Radě vlády před jejím 15. zasedáním 
v písemné podobě.  
 
K jednotlivým návrhům a doporučením Stálých výborů R. Křepinského a Bc. L. 
Bělohlávkové se členové Rady vlády nevyjadřovali. 1. místopředseda Rady doporučil 
jejich využití při přípravě Národního akčního programu na příští období. 
 
Předseda Stálého výboru pro bezpečnost práce technických zařízení a pro chemickou 
bezpečnost, prevenci a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu získávání 
odborných kvalifikací (Stálý výbor č.1) Mgr. Lumír Zezulka informoval, že se zasedání 
tohoto výboru uskuteční v prosinci. 
 
Stálý výbor PhDr. Lidmily Kleinové, CSc. se sejde do konce října. PhDr. Lidmila Kleinová 
informovala o tom, že se připravuje na rozmezí února a března 2008 konání mezinárodní 
konference v Praze na téma výchova vzdělávání v BOZP z hlediska měnícího se světa 
práce. 
 
Bc. Libuše Bělohlávková podala informaci o přípravě 9. mezinárodního veletrhu 
prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC  
2008, který se bude konat v Brně ve dnech 13. – 16. 5. 2008. 
 

  
Závěr:   
Rada bere na vědomí přednesené informace o jednání stálých výborů Roberta 
Křepinského a Bc. Libuše Bělohlávkové s tím, že doporučení vypracovaná v těchto 
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stálých výborech budou využita při přípravě Národního akčního programu BOZP na příští 
období.. 

 
 
 
8. 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) 
 

 
O legislativní činnosti v oblasti BOZP podali informaci MUDr. Anežka Sixtová, Ing. Andrej 
Blažko, Petr Gogola a JUDr. Petr Šimerka.  
K informaci Petra Gogoly vystoupil Jaroslav Bek a připomněl svůj požadavek na 
uzákonění povinnosti používání výstražných vest všemi řidiči motorových vozidel v ČR. 
Na vystoupení Roberta Křepinského, který připomněl úkol z minulého zasedání Rady 
týkající se možností financování tvorby terminologického slovníku BOZP, reagoval pouze 
Ing. Petr Mráz, který informoval o možnostech financování těchto prací ze strany MPSV. 
Jaroslav Bek požádal o poslední znění návrhu věcného záměru zákona o vyhrazených 
technických zařízeních. K tomuto požadavku se připojili i další členové Rady. 
 
Závěr:    

 Rada  

1. Bere přednesené informace na vědomí. 

2. Ukládá tajemníkovi Rady, aby  

a) připravil dopis 1. místopředsedy Rady předsedovi Rady vlády BESIP ve věci 
uzákonění povinného používání výstražných vest v ČR  

b) zaslal poslední znění návrhu věcného záměru zákona o vyhrazených 
technických zařízeních předsedům stálých výborů a členům Rady Jaroslavu 
Bekovi a Ing. Františku Hrobskému. 

 

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

 
 
Ověřili: 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
Ing. Jaromír Šedivec 
 
 
                                                                           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 


