
 
Z á p i s  

z 9. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
 
 
Datum a místo zasedání: 
 
Dne 18. dubna 2006 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí ČR od 9.00 hod. 
do 12.30 hod.    
 
 
Přítomni: 
 
- dle připojené prezenční listiny,   

 
- pověření k zastupování na 9. zasedání Rady na základě čl. 5 Statutu Rady předali zástupci 

Ministerstva obrany, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, 
Českého statistického úřadu.  

 
Jednání zahájil předseda Rady,  místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí 
Ing. Zdeněk Škromach. Uvítal nové členy Rady Ing. Vojtěcha Kocourka, náměstka ministra 
dopravy, Mgr. Ing. Rudolfa Hahna, generálního inspektora Státního úřadu inspekce práce 
a Bc. Miroslava Kosinu z Českomoravské konfederace odborových svazů. Dále předal řízení 
9. zasedání Rady jejímu 1. místopředsedovi JUDr. Petru Šimerkovi.  
  
JUDr. Petr Šimerka předal novým členům Rady jmenovací dopisy a vyzval přítomné 
k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 9. zasedání Rady. Připomínky 
nebyly a navržený program byl schválen. 
 
Rada určila jako ověřovatele zápisu z 9. zasedání Rady Roberta Křepinského 
a Bc. Miroslava Kosinu. 

 

Program zasedání: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Projednání Výroční zprávy Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 
2005 dle povinné osnovy ve smyslu usnesení vlády č. 175/2002.   

3. Projednání a odsouhlasení návrhu Souhrnné zprávy o plnění úkolů Národního akčního 
programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 za rok 2005. 

4. Informace o plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC). 

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

6. Informace MŠMT o řešení problematiky BOZP ve školství. 

7. Souhrnná zpráva o činnosti orgánů inspekce práce v roce 2005 (materiál pro informaci). 

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

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

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

 PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. informovala, že se dohodli s PaedDr. Jaroslavem 
Müllnerem na zástupci MŠMT ve Stálém výboru pro vzdělávání, výzkum a odbornou 
přípravu Rady vlády pro BOZP. Zástupce MŠMT se zúčastní příštího jednání tohoto 
stálého výboru. 

 RNDr. Zbyněk Sedlák informoval o krocích provedených k přípravě konference zástupců 
národních rad vlád států EU pro BOZP v ČR. Získané poznatky vedou k odložení této 
konference na příští rok. 

  
Závěr:   Rada bere zápis z  8. zasedání Rady a přednesené informace na vědomí.  

 
 
 
   

 2. Projednání Výroční zprávy Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  za 
rok 2005 dle povinné osnovy ve smyslu usnesení vlády č. 175/2002  

 Návrh výroční zprávy uvedl RNDr. Zbyněk Sedlák. JUDr. Petr Šimerka vyzdvihl Radu 
jako důležitý poradní odborný orgán vlády ČR.  

 Členové Rady neměli k předloženému návrhu Výroční zprávy za rok 2005 připomínky. 

 Závěr:    
 Rada  

1. Schvaluje Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2005 v předloženém znění.  

2. Ukládá tajemníkovi Rady předložit do 31. května 2006 Výroční zprávu vládě ČR 
k informaci. 

 

 
3. Projednání a odsouhlasení návrhu Souhrnné zprávy o plnění úkolů 

Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 
2004 – 2006 za rok 2005  
Předložený podkladový materiál uvedl RNDr. Z. Sedlák. Souhrnná zpráva zohledňuje 
podklady obdržené z jednotlivých resortů. 

J. Bek zdůraznil potřebu zahájení přípravy návrhu Národního akčního programu BOZP 
(dále jen NAP BOZP) na léta 2007 a další. Připomínky měl k plnění úkolů 12, 15 a 18 
NAP BOZP. Po obsáhlé diskusi v reakci na připomínky J. Beka, ve které vystoupili JUDr. 
P. Šimerka, Ing. F. Hrobský, RNDr. Z. Sedlák, R. Křepinský a Ing. A. Štanclová, byla 
dohodnuta konkrétní úprava textu bodů 12 a 18 Souhrnné zprávy.  

R Křepinský informoval o jednání pracovního týmu pro BOZP při RHSD ČR, který 
v souvislosti s přerušením projednávání zákona o zdravotní péči v Poslanecké sněmovně 
PČR upozorňuje na kritický stav v oblasti pracovního lékařství. R. Křepinský se dále 
zaměřil se na postup a termíny při plnění úkolů 4, 8, 9, 14 a 22 NAP BOZP. 
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MUDr. A. Sixtová doporučila upravit text u bodu 22 s ohledem na to, že hluk není jednou 
z nejzávaznějších příčin u nemocí z povolání. 

Bc. L. Bělohlávková informovala Radu o prezentaci MUDr. Urbana k nemocem 
z povolání, která proběhla na jednání stálého výboru, kterému předsedá. Doporučila 
zařadit tuto prezentaci na pořad jednání 10. zasedání Rady. 

Ing. F. Hrobský doporučil zveřejňovat a propagovat výstupy z úkolu 26 tak, aby se s nimi 
mohli seznámit ti, kteří by s nimi měli pracovat. 

      Závěr: 
Rada 

1. Schvaluje Souhrnnou zprávu o plnění Národního akčního programu BOZP na léta 
2004 – 2006 za rok 2005. 

2. Souhlasí se zařazením prezentace MUDr. Urbana k nemocem z povolání do pořadu 
jednání 10. zasedání Rady. 

3. Ukládá tajemníkovi Rady upravit konečné znění Souhrnné zprávy v souladu 
s výsledky jejího projednání v Radě a připravit jí tak, aby mohla být předložena vládě 
ČR k informaci nejpozději do 30. června 2006. 

 

4. Informace o plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC)  
JUDr. P. Šimerka v úvodu k tomuto bodu vyzdvihl činnost Ing. J. Elbela při přeměně 
systému ČÚBP na systém SÚIP. Informoval, že Ing. J. Elbel bude dále působit v systému 
inspekce práce na pozici vedoucího Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj. 

 Informaci o 50. plenárním zasedání SLIC, která byla rozeslána členům Rady spolu 
s pozvánkou, přednesl a doplnil Ing. Jaromír Elbel.  

JUDr. Petr Šimerka podpořil účast českých zástupců v hodnotitelských misích SLIC. 

Rada přijala návrh J. Beka na doplnění usnesení o zpracování dlouhodobé koncepce 
inspekce práce. 

Závěr :    
Rada  

1. Bere na vědomí informaci o 50. plenárním zasedání SLIC. 

2. Ukládá generálnímu inspektorovi SÚIP – Mgr. Ing. Rudolfu Hahnovi, aby zajistil 
zpracování dlouhodobé koncepce inspekce práce, jako součásti Národní politiky 
bezpečnosti práce. 

 

 

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

Kleinová, CSc. a Mgr. Lumír Zezulka. U ostatních výborů se v období mezi 8. a 9. 
zasedáním Rady jednání nekonala. 

 Stálý výbor č. 4  Bc. L. Bělohlávkové se na třech zasedáních mezi 8. a 9. zasedáním 
Rady zaměřil na oblasti hodnocení a kontroly pracovních rizik, pracovně lékařské péče, 
problematiky mladistvých pracovníků, ergonomie na pracovištích a ve školách a na 
rehabilitace a reintegrace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání. Dne 17. 5.  
2006 se v Brně uskuteční v rámci mezinárodního veletrhu INTERPROTEC 2006 
mezinárodní konference „Společně v EU“. Bc. L. Bělohlávková pozvala na tuto konferenci 
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členy Rady.  Následně, dne 18. 5. 2006, se bude konat 2. setkání odborníků v oblasti 
ergonomie. 

 Stálé výbory č. 5 PhDr. L. Kleinové, CSc.  a č. 1 Mgr.. L. Zezulky se na svých jednáních 
v březnu zabývaly zejména připravovaným návrhem nařízení vlády o odborné 
způsobilosti. 

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

 
6. Informace MŠMT o řešení problematiky BOZP ve školství 

PeadDr. Jaroslav Müllner v rámci této ústní informace uvedl, že se MŠMT nebrání 
novelám školského a vysokoškolského zákona. Určit časový horizont zpracování novel 
těchto dvou senzitivních zákonů je ale, s ohledem na možné změny po volbách, obtížné. 
Předpokládá, že by to bylo možné až v roce 2008.  

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků ve školách 
a školských zařízeních zřizovaných MŠMT byl zpracován za účinné součinnosti externích 
spolupracovníků. Jeho platnost je omezena na školy a zařízení zřizované MŠMT. Ze 
strany MŠMT je vyvíjen tlak na ostatní zřizovatele škol a školských zařízení na využívání 
tohoto metodického pokynu. Pokyn je k dispozici na webových stránkách MŠMT 
a značnou pozornost mu věnovaly Učitelské noviny č. 14, 15 z tohoto roku. Obce i kraje 
mají zájem  tento metodický pokyn využívat. 

Závěr :  Rada bere na vědomí informaci MŠMT o řešení problematiky BOZP ve školství. 

 

7. Souhrnná zpráva o činnosti orgánů inspekce práce v roce 2005 (materiál pro 
informaci) 
Souhrnná zpráva byla zpracována pro RHSD ČR. Radě vlády pro BOZP je předložena 
pro informaci. Zprávu uvedl a doplnil JUDr. P. Šimerka. Informoval o nutnosti řešit 
personální a ekonomickou situaci v inspekci práce vzhledem k rozsáhlému nárůstu 
agendy nových kompetencí orgánů inspekce práce v oblasti kontroly dodržování 
pracovněprávních předpisů. Konstatoval, že další personální posílení v rámci 
Ministerstva práce a sociálních věcí (např. převedení dalších pracovníků z úřadů práce) 
již není reálné, proto je třeba hledat řešení na nadresortní úrovni, tzn. předložit 
k rozhodnutí vládě návrh navýšení počtu zaměstnanců systému SÚIP a posílit finanční 
zabezpečení činnosti těchto orgánů v oblasti platové a materiálové. 

Závěr :  Rada bere na vědomí Souhrnnou zprávu o činnosti orgánů inspekce práce 
v roce 2005. 

 

8. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů 
JUDr. P. Šimerka informoval Radu o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů.  
Informace se týkaly zejména těchto předpisů: 
 návrhu zákoníku práce,    
 návrhu zákona, 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, 

 návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
 

Závěr:  Rada bere přednesené informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů na vědomí.  
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9. Různé 

V rámci tohoto bodu vystoupil RNDr. Sedlák s informací k problematice zadávací 
dokumentace pro výběrová řízení na výstrojové součástky jednotlivých složek 
Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany České republiky. Na osobní ochranné  
prostředky určené a vyráběné speciálně pro ozbrojené síly nebo pro účely zajištění 
veřejného pořádku se nevztahují požadavky nařízení vlády č. 21/2003 Sb., o technických 
požadavcích na OOP a není nutno používat ani příslušné harmonizované technické 
normy. Přesto jsou často v zadávací dokumentaci na tyto normy uváděny odvolávky, 
společně s požadavkem, aby shodu s normami ověřily autorizované osoby. Tento postup 
je zcela pochopitelný a z hlediska ověření ochranných vlastností OOP jistě správný. 
Doporučil využít nabídky osob autorizovaných podle zákona 22/1997 Sb., které v České 
republice zkoušejí a certifikují osobní ochranné prostředky, na odborné konzultace, aby 
se mohlo předejít případným nejasnostem, k vzájemně protiřečícím si požadavkům na 
příslušné výrobky v zadávacích dokumentacích. 
 
Dále byly podány tyto informace: 
• V rámci mezinárodního veletrhu INTERPROTEC v Brně budou dne 16.5.2006 předána 

osvědčení Bezpečný podnik.  
• Dlouhodobá jednání o působnosti mezi SÚIP a ČBÚ budou pokračovat. 
• Výroční zasedání MOP Ve dnech 31.5. – 15.6.2006 se koná v Ženevě a bude se 

zabývat BOZP. Z ČR se jednání zúčastní delegace na tripartitní bázi. 
• 28.4. je vzpomínkovým dnem na všechny, kteří byli zdravotně poškozeni při práci. 

 
Závěr:   
Rada  
1.  Bere  na vědomí podané informace. 
2.  Zřizuje pracovní skupinu k revizi Národní politiky BOZP a přípravě Národního 

akčního programu BOZP na období od roku 2007. Pracovní skupina bude svolána 
MPSV a jejími členy budou mimo jiné Bc. L. Bělohlávková, J. Bek, Mgr. L. Zezulka, 
PhDr. L. Kleinová, CSc., Prof. MUDr. M. Cikrt, DrSc., MUDr. A Sixtová, Ing. J. 
Romaněnko, Ing. J. Elbel,  R. Křepinský. 

 
 

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

 
 
 
Zapsali:  
Ing. Petr Mráz 
Ing. Emil Florián 

 
Ověřili: 
Robert Křepinský 
Bc. Miroslav Kosina 

 
 

                                                                                   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 


