
Z á p i s  
ze 16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
Datum a místo zasedání: 
 
Dne 10. prosince 2007 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 8.00 hod. 
do 12.15 hod.    
 
Přítomni: 
 
Dle připojené prezenční listiny.   
• Pověření k zastupování na 16. zasedání Rady na základě čl. 5 Statutu Rady předali 

zástupci ministerstev zdravotnictví, vnitra, obrany, Českého báňského úřadu a Státního 
úřadu pro jadernou bezpečnost.  

 
Z pověření předsedy Rady jednání řídil 1. místopředseda Rady – JUDr. Petr Šimerka, státní 
tajemník – náměstek ministra práce a sociálních věcí. V úvodu 
• informoval, že jako host byl na jednání přizván ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti 

práce, v.v.i. RNDr. Stanislav Malý, PhD.; 
• vyzval přítomné k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 16. zasedání 

Rady. Návrhy nebyly předloženy a původně navržený program byl schválen; 
• informoval, že předseda Rady obdržel od ministryně obrany písemný návrh na jmenování 

novým členem Rady – Ing. Františka Padělka, náměstka ministryně obrany. Vzhledem 
k jeho nepřítomnosti na zasedání mu bude jmenovací dekret zaslán poštou;  

• navrhl za ověřovatele zápisu z 16. zasedání Rady Prof. MUDr. Miroslava Cikrta, DrSc. 
a PhDr. Lidmilu Kleinovou, CSc.  Rada vyslovila s tímto návrhem souhlas. 

 
Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

2. Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2008. 

3. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví při práci 
a vrchního státního dozoru Státní báňské správy v roce 2008. 

4. Zásady pro regionální spolupráci státních orgánů působících na úseku kontroly v oblasti 
BOZP, zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. 

5. Informace o plnění Národního akčního programu BOZP na rok 2007. 

6. Teze Národní politiky BOZP – informace o stavu přípravy nové (revidované) Národní 
politiky BOZP. 

7. Národní akční program BOZP na období 2008 – 2009. 

8. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP. 

9. Priority výzkumu a vývoje BOZP ve střednědobém výhledu (2008 – 2010). 

10. Informace o 53. plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů z předchozích zasedání. 

11. Informace o činnosti stálých výborů Rady. 

12. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní a jiné 
činnosti v oblasti BOZP. 

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

   K vlastnímu zápisu z minulého (15. zasedání) Rady nebyly vzneseny žádné připomínky 
ani doplňující návrhy.   

Závěr:   Rada bere zápis z 15. zasedání Rady na vědomí.  

 

2.   Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2008 
Úvodní slovo k předloženému návrhu plánu přednesl tajemník Rady Ing. Petr Mráz. 
K návrhu plánu nebyly připomínky a ani návrhy na jeho doplnění. 

Závěr:    
Rada: 

1. Schvaluje  „Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2008“. 
2. Ukládá tajemníkovi Rady, aby zajistil zveřejnění schváleného plánu na webových 

stránkách Rady vlády pro BOZP. 

 

3.  Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví při 
práci a vrchního státního dozoru Státní báňské správy v roce 2008  
K předloženému „Ročnímu programu kontrolních akcí SÚIP na rok 2008“ vystoupil člen 
Rady a generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Rudolf Hahn. 

V diskusi k programu SÚIP vystoupili členové Rady Jaroslav Bek k potřebě sjednotit 
některá ustanovení z BOZP v právních předpisech pro stavebnictví v gesci MPSV 
a MMR, Robert Křepinský k potřebě zaměření kontrol v ústavech sociální péče 
a nemocnicích i na manipulaci s nepohyblivými klienty a pacienty, Mgr. Miroslav Kosina 
k problematice školení cizinců s nedostatečnou znalostí češtiny a Ing. Jan Fischer, CSc., 
který upozornil na potřebu nahrazení původní klasifikace OKEČ, která je uváděna 
v jednom zadání kontrolního úkolu, novou klasifikací CZ-NACE.  

Písemný materiál Státního zdravotního dozoru „Zaměření kontrolní činnosti orgánů 
ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví na rok 2008“ uvedla MUDr. Anežka 
Sixtová.  

V diskusi se PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. dotkla problému malého počtu pracovních 
lékařů a uvedla příklady z praxe týkající se provádění preventivních lékařských prohlídek 
jinými lékaři než pracovními. RNDr. Zbyněk Sedlák zdůrazňoval potřebu součinnosti 
kontrolních orgánů (inspekce práce a ochrany zdraví při práci) při kontrolách zaměřených 
na splnění podmínek povolení výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti 
činnosti dítěte (podle §121 zákona o zaměstnanosti). Ing. Jan Romaněnko upozorňoval 
na nutnost, aby orgán ochrany zdraví provádějící kontrolu ve škole informoval o této 
činnosti ředitele školy. 

K „Zaměření inspekční činnosti Státní báňské správy ČR v roce 2008“ vystoupil 
s presentací Ing. Andrej Blažko. 

Závěr:    
Rada: 

1. Bere na vědomí „Roční program kontrolních akcí SÚIP na rok 2008“, zaměření 
kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci a 
zaměření inspekční činnosti Státní báňské správy v roce 2008. 

 2



2. Žádá členy Rady, aby své případné další připomínky a návrhy k „Ročnímu programu 
kontrolních akcí SÚIP na rok 2008“ zaslali, nejpozději do 20.12.2007, členu Rady 
a generálnímu inspektorovi SÚIP Mgr. Ing. Rudolfu Hahnovi.  

   

4.  Zásady pro regionální spolupráci státních orgánů působících na úseku kontroly 
v oblasti BOZP, zástupců zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců 
S úvodním slovem k předloženému materiálu vystoupil RNDr. Zbyněk Sedlák. 

Obsáhlá diskuse, ve které se Robert Křepinský, JUDr. Petr Šimerka, RNDr. Zbyněk 
Sedlák, Mgr. Ing. Rudolf Hahn, Ing. František Hrobský, MUDr. Anežka Sixtová a Prof. 
MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. zabývali možnými způsoby prosazení regionální spolupráce 
na úseku kontroly v oblasti BOZP v praxi, vyústila v závěr, že je nezbytné projednat tuto 
problematiku se zástupci krajských úřadů.  
 
Závěr :  
Rada 

1. Bere na vědomí „Zásady pro regionální spolupráci státních orgánů působících na 
úseku kontroly v oblasti BOZP, zástupců zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců“. 

2. Přerušuje další projednávání tohoto materiálu do příštího 17. zasedání Rady s tím, že 
materiál bude do té doby projednán s Asociací krajů ČR. 

3. Žádá ředitele odboru bezpečnosti práce MPSV RNDr. Zbyňka Sedláka a tajemníka 
Rady Ing. Petra Mráze, aby zajistili projednání zásad s Asociací krajů ČR. 

 

5. Plnění Národního akčního programu BOZP na rok 2007 

Předloženou informaci o plnění úkolů NAP BOZP na rok 2007 připravenou v Pracovní 
skupině k přípravě NAP BOZP a revizi NP BOZP uvedla členka Rady Bc. Libuše 
Bělohlávková, která byla Radou pověřena vedením této pracovní skupiny. 

Závěr : 
Rada bere na vědomí Informaci o plnění úkolů NAP BOZP na rok 2007, a to, že se tento 
dokument stal podkladem pro určování cílů a zadání úkolů nového Národního akčního 
programu BOZP na období 2008 – 2009. 

 

6. Teze Národní politiky BOZP – informace o stavu přípravy nové (revidované) 
Národní politiky BOZP 
Předloženou informaci o stavu přípravy nové (revidované) Národní politiky BOZP uvedla 
Bc. Libuše Bělohlávková. 

JUDr. Petr Šimerka zdůraznil, že by v revidované Národní politice BOZP měly být 
zahrnuty takové cíle, jejichž splnění je reálné. 

Závěr : 
Rada 
1. 

2. Schvaluje 

Bere na vědomí  Informaci o stavu prací na přípravě nové (revidované) Národní    
politiky BOZP  

a) postup pracovní skupiny při přípravě dokumentu, 
b) navrhované členění nové (revidované) Národní politiky BOZP. 
 

        

 3



       3.  Ukládá 
a)  pracovní skupině pokračovat v práci na přípravě nové (revidované) Národní 

politiky BOZP a předložit  
• na 17. zasedání Rady aktuální informaci o stavu prací 

                                                                                 termín: únor 2008 
• na 18. zasedání Rady návrh nové (revidované) Národní politiky BOZP 

                                                                                 termín: květen 2008 
• zapracovat do návrhu dokumentu výstupy z připomínkového řízení  

                                                                                  termín: do 25. června 2008 
b)  sekretariátu Rady úzce spolupracovat s pracovní skupinou při přípravě návrhu 

nové (revidované) Národní politiky BOZP a 
• zajistit po technicko organizační stránce průběh připomínkového řízení  

                                                                                  termín: do 15. června 2008 
• připravit výstupní verzi návrhu nové (revidované) Národní politiky BOZP pro 

předání k projednání vládě  
                                                                                  termín: do 30. června 2008      
 

7. Národní akční program BOZP na období 2008 – 2009 
Předložený Národní akční program BOZP na období 2008 - 2009 uvedla Bc. Libuše 
Bělohlávková. Poté Rada projednala postupně jednotlivé úkoly. Na základě připomínek 
a diskuse RNDr. Jindřicha Kitzbergera, Jaroslava Beka, Roberta Křepinského, Ing. 
Františka Hrobského, RNDr. Zbyňka Sedláka, JUDr. Petra Šimerky, JUDr. Ing. Roberta 
Szurmana, Ing. Jana Fischera, CSc. MUDr. Anežky Sixtové, Mgr. Ing. Rudolfa Hahna 
schválila Rada úpravy navrhovaného znění u úkolů č. 6, 8, 12, 14, 16, 19, 20, 22 a 23. 

JUDr. Petr Šimerka poděkoval „Pracovní skupině k přípravě NAP BOZP na období 2008 
–2009 a k revizi Národní politiky BOZP“, vedené Bc. Libuší Bělohlávkovou, za práci, 
kterou odvedla při přípravě podkladů k bodům 5, 6 a 7 pořadu jednání tohoto zasedání 
Rady. 

Závěr : 
Rada 

 
1. Schvaluje „Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 

2008 – 2009“ s úpravami schválenými Radou 
 

2. Ukládá tajemníkovi Rady upravit návrh Národního akčního programu BOZP na 
období 2008 – 2009 podle závěrů přijatých Radou a zajistit zveřejnění Programu na 
webových stránkách Rady. 

 
3. Ukládá předsedům stálých výborů Rady  

a)   sledovat naplňování jednotlivých opatření NAP BOZP spadajících do věcné  
      působnosti příslušných stálých výborů, 

b) iniciovat, v souladu se strategií Společenství a aktuálními požadavky  praxe, 
v Radě vlády návrhy směřující ke zlepšení prevence BOZP a k eliminaci důsledků 
poškození zdraví z práce na národní, odvětvové a podnikové úrovni. 

4. Ukládá členům Rady, zastupujícím v Radě vlády příslušné orgány státní správy, aby 
v termínu do 31. 3. 2008 předložili do Rady vlády plán prací k naplnění opatření NAP 
BOZP na období 2008 - 2009 v oblasti jejich působnosti a průběžně informovali 
o jejich plnění.  
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5. Ukládá tajemníkovi Rady, aby připravil návrh dopisu ministra práce a sociálních věcí 
ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy s požadavkem, aby se MŠMT obrátilo na 
vysoké školy v ČR v záležitosti získání údajů charakterizujících  pracovní úrazovost 
na vysokých školách. 

6. Ukládá tajemníkovi Rady, aby rozeslal členům Rady informaci o způsobu přístupu 
k Terminologickému slovníku BOZP (v rámci Encyklopedie BOZP) zpracovávaném ve 
VÚBP, v.v.i. na základě úkolu č.8 NAP BOZP na období 2008 – 2009. 

7. Žádá člena Rady za MŠMT, aby zajistil delegování kompetentního a odpovědného 
zástupce MŠMT do Stálého výboru pro vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu 
v oblasti BOZP, kterému předsedá PhDr. Lidmila Kleinová. 

8. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP 
K předloženým písemným informacím, obsahujícím anotace projektů výzkumu a vývoje 
na úseku BOZP řešených v roce 2007 VÚBP, v.v.i., přehled projektů řešených Centrem 
pracovního lékařství SZÚ a informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje v rámci 
Českého báňského úřadu, vystoupili s prezentací ředitel VÚBP, v.v.i. RNDr. Stanislav 
Malý,PhD. a za SZÚ člen Rady  Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 

PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. požádala, aby se zástupce VÚBP, v.v.i. zúčastňoval 
jednání stálého výboru, kterému předsedá, což RNDr. Stanislav Malý, PhD. přislíbil. 
RNDr. Zbyněk Sedlák informoval, že obdobně, jako v minulých letech se dne 25. ledna 
2008 uskuteční v budově MPSV na Karlově náměstí seminář k výzkumu a vývoji na 
úseku BOZP, organizovaný MPSV ve spolupráci s VÚBP, v.v.i., na který jsou členové 
Rady a odborníci zapojení ve stálých výborech Rady zváni. 

Závěr:    
Rada bere informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP na vědomí. 

 
9. Priority výzkumu a vývoje BOZP ve střednědobém výhledu (2008 – 2010) 

S úvodním slovem k předloženému materiálu, zpracovanému na základě úkolu č. 19 
NAP BOZP na rok 2007, vystoupil RNDr. Zbyněk Sedlák. 

Závěr:    
Rada 
1. Schvaluje Priority výzkumu a vývoje BOZP ve střednědobém výhledu (2008 – 2010). 
 
2. Ukládá tajemníkovi Rady, aby zajistil zveřejnění schválených Priorit na internetových 

stránkách Rady vlády pro BOZP. 
. 

3. Žádá zástupce MPSV, MZ, MŠMT a MPO (ČBÚ), MD, MV a MO v Radě, aby zajistili 
implementaci schválených Priorit do politiky výzkumu a vývoje svých resortů. 

 

10. Informace o 53. plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání 
K předložené zprávě o Lisabonském zasedání, které se konalo ve dnech 29. – 30. října 
2007 vystoupil člen Rady generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Jeho 
vystoupení doplnila MUDr. Anežka Sixtová, která se tohoto zasedání rovněž zúčastnila.  

Závěr:    
Rada bere informaci na vědomí.  
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11. Informace o činnosti stálých výborů Rady 

Předseda Stálého výboru pro koordinaci tvorby právních předpisů a jejich prosazování 
a vynucování – Robert Křepinský, informoval Radu podrobně o průběhu zasedání tohoto 
výboru mezi 15. a 16. zasedáním Rady. 

Robert Křepinský stručně charakterizoval plán práce tohoto stálého výboru a požádal 
o jeho schválení Radou. 

O činnosti 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 informovala jeho předsedkyně Bc. Libuše 
Bělohlávková. 

PhDr. Lidmila Kleinová informovala o zasedání Stálého výboru pro vzdělávání, výzkum 
a odbornou přípravu v oblasti BOZP. 

 
Závěr:   
Rada 
1. Bere na vědomí přednesené informace o činnosti stálých výborů. 
2. Schvaluje plán práce Stálého výboru pro koordinaci tvorby právních předpisů a jejich 

prosazování a vynucování na rok 2008. 

 
12. Informace zástupců orgánů veřejné správy dalších institucí v Radě o legislativní 

a jiné činnosti v oblasti BOZP 
JUDr. Petr Šimerka informoval o průběhu schvalování legislativně technické novely 
zákoníku práce, o dalších připravovaných dílčích novelách zákoníku práce a zahájení 
prací na jeho komplexní novele, o přípravě novely zákona o zaměstnanosti a dalších 
předpisů v sociální oblasti (např. novela zákona o sociálních službách). 
O legislativní činnosti Ministerstva zdravotnictví informovala MUDr. Anežka Sixtová. 

 

--------------------- 
Na závěr 16. zasedání Rady vlády pro BOZP poděkovali  JUDr. Petr Šimerka (i jménem 
předsedy Rady) a Ing. František Hrobský členům Rady a stálých výborů Rady za práci v  
roce 2007 a popřáli všem příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2008. 
 
 
17. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci se uskuteční 
v únoru. Termín bude upřesněn dodatečně.   
 
 
Zapsali:  
Ing. Petr Mráz 
Ing. Emil Florián 
 
Ověřili: 
PhDr. Lidmila Kleinová 
Prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. 
                                                                           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 


