
 
 
 

Plán práce  
Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  

na rok 2007 
 
V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada 
vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada), jsou na rok 
2007 plánována čtyři zasedání: únor, červen, září a prosinec (podle potřeby lze 
operativně změnit).  
 
 
 Návrh programu pro jednání Rady v únoru 2007 

   13. zasedání Rady  
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních 

skupin). 
3. Koncepce řešení problematiky bezpečnosti provozovaných technických 

zařízení. 
4. 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.   
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.  
7. Zpráva o stavu zajištění pracovně-lékařské péče v ČR. 
8. Různé.  

 
 Návrh programu pro jednání Rady v červnu 2007   

   14. zasedání Rady  
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, nemocí 

z povolání a jiných poškození zdraví z práce. 
3. Informace o Plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 
4. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních 

skupin). 
5. Informace o kampani Evropský týden BOZP. 
6. Různé.  
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 Návrh programu pro jednání Rady v září 2007  
   15. zasedání Rady  

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  
2. Projednání Zprávy 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 za rok 2006.  
5. Zpráva o činnosti odborových orgánů v oblasti BOZP za rok 2006.  
6. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních 

skupin).  
7. Různé.  

 
 
 Návrh programu pro jednání Rady v prosinci 2007    

   16. zasedání Rady  
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. Vyhodnocení plnění Národního akčního programu BOZP na rok 2007. 
3. Návrh Národní politiky BOZP. 
4. Národní akční program BOZP na další období.  
5. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2008. 
6. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP. 
7. Informace o Plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 
8. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 

v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního dozoru Státní báňské správy 
v roce 2008.  

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

10. Různé.  
 
 

 
 
 
Plán práce schválen na 12. zasedání  
Rady vlády pro BOZP dne 8.12.2006.  


