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Úvod 
 
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

za rok 2004 
(podle závazné osnovy povinné části výroční zprávy poradního orgánu vlády na základě 

usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002) 
 
 

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „Rada“) je stálým 
poradním orgánem vlády České republiky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci. Rada byla zřízena usnesením vlády České republiky č. 858 ze dne 3. září 
2003. Tímto usnesením byl současně schválen statut Rady.  

Rada zasedá pravidelně podle plánu práce, který schvaluje na svém prvním 
zasedání v kalendářním roce a dále podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. 
Organizační, odborné a administrativní práce včetně zveřejňování informací o činnosti 
Rady zajišťuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR.  

Rada ve své činnosti připravuje a schvaluje návrhy a doporučení k provádění 
a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
při práci a Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 
2004 – 2006. Cílem těchto dokumentů je předcházet poškození zdraví z práce vzniklých 
v důsledku pracovních úrazů a nemocí z povolání anebo poškození vzniklá v souvislosti 
s prací nebo během ní.  
Hlavní činností Rady jako poradního orgánu vlády je zejména: 

 Projednávat a doporučovat vládě základní koncepční směry postupu vlády při 
prosazování větší míry koordinace činnosti a spolupráce všech orgánů veřejné 
správy a dalších institucí v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“).  

 Projednávat a doporučovat změny a doplňky návrhů materiálů připravených 
k projednání v příslušných orgánech Evropské unie a ostatních mezinárodních 
institucích, týkající se oblasti BOZP.  

 Projednávat a doporučovat změny resortních koncepcí v oblasti BOZP.  

 Projednávat a doporučovat priority ve výzkumu pro projekty resortů na podporu 
důslednějšího dodržování právních předpisů v oblasti BOZP za účelem zajištění 
vyšší úrovně v této oblasti, zejména se zaměřením na malé a střední podniky.  

 Identifikovat aktuální problémy v oblasti BOZP, projednávat a doporučovat vhodná 
opatření v zaměření plánů prevence rizik a sledovat jejich plnění.  

 Hodnotit účinnost přijímaných preventivních opatření v oblasti prevence rizik při 
práci a doporučovat jejich změny a doplňky. 
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Rada má 28 členů, kterými jsou předseda Rady, tři místopředsedové a další 

členové Rady. V Radě jsou zastoupeni zástupci příslušných ministerstev a úřadů, 
zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů a také nezávislí odborníci s dlouholetou praxí 
v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. 

Předsedou Rady, kterého jmenuje a odvolává vláda, je ministr práce a sociálních 
věcí. Předseda Rady má právo vyžadovat součinnost všech orgánů veřejné správy 
a dalších institucí ve věcech, týkajících se problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Rada má celkem tři místopředsedy, přičemž 1. místopředsedou je náměstek 
ministra práce a sociálních věcí. Další dva místopředsedy navrhují zástupci 
zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří jsou členy Rady. Funkční období všech členů 
Rady je čtyřleté.  

K realizaci Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a navazujícího 
Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 
2006 je nutná dobrá mezirezortní spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to na všech úrovních. Týká se to i vzájemné spolupráce jednotlivých orgánů 
státního odborného dozoru s orgány ochrany veřejného zdraví a jejich spolupráce 
s odborovými orgány a zástupci zaměstnanců včetně účinné tripartitní spolupráce, což 
je nezbytnou podmínkou úspěchu v realizaci schválených dokumentů z oblasti BOZP.  
 
 
I. Předseda a členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci 
 
Složení Rady v roce 2004:  
 
Jméno a příjmení Funkce 

v reprezentované 
instituci 

Funkce 
zastávaná 

v Radě  

Člen 
Rady

od 

Člen 
Rady 

do 

Členství ve 
stálých 

výborech  
Ing. Zdeněk 
Škromach 

ministr práce a 
sociálních věcí   

předseda  3.9. 
2003 

  

JUDr. Petr Šimerka 1. náměstek 
ministra práce a 
sociálních věcí      

1. 
místopředseda 

16.2. 
2004 

  

PaedDr. Pavel 
Skácelík 

místopředseda 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů

místopředseda 16.2. 
2004 

  

Ing. František 
Hrobský 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR  

místopředseda 16.2. 
2004 

  

MUDr. Michael Vít, 
Ph.D.  

náměstek 
ministryně 
zdravotnictví a 
hlavní hygienik 
ČR  

člen 16.2. 
2004 
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Ing. Anna Štanclová náměstkyně 
ministra vnitra  

členka 16.2. 
2004 

  

Mgr. Václav Pícl  1. náměstek 
ministryně školství 
mládeže a 
tělovýchovy 

člen 16.2. 
2004 

25.5. 
2004 

 

PaedDr. Jaroslav 
Müllner  

náměstek 
ministryně školství 
mládeže a 
tělovýchovy  

člen 26.5. 
2004 

  

Ing. Jaroslava 
Přibylová 

náměstkyně 
ministra obrany   

členka 16.2. 
2004 

  

Ing. Martin Pecina, 
MBA 

náměstek ministra 
průmyslu a 
obchodu   

člen 9.4. 
2004 

 předseda 
stálého 
výboru č. 1  

Mgr. Ivana 
Hanačíková 

náměstkyně 
ministra pro místní 
rozvoj   

členka 16.2. 
2004 

13.10. 
2004 

 

Ing. Jan Slanina  náměstek ministra 
pro místní rozvoj   

člen 14.10.
2004 

  

Ing. Pavel Labounek náměstek ministra 
životního prostředí 

člen 7.4. 
2004 

  

Ing. František 
Rochovanský 

náměstek ministra 
dopravy  

člen 16.2. 
2004 

  

Ing. Jaromír Elbel předseda 
Českého úřadu 
bezpečnosti práce 

člen 16.2. 
2004 

  

Prof. JUDr. Ing. 
Roman Makarius, 
CSc. 

předseda 
Českého 
báňského úřadu 

člen 16.2. 
2004 

  

Ing. Dana Drábová, 
Ph.D. 

předsedkyně 
Státního úřadu 
pro jadernou 
bezpečnost  

členka 16.2. 
2004 

 místo-
předsedkyně 
stálého 
výboru č. 1 

Ing. Jan Fischer, 
CSc. 

předseda 
Českého 
statistického 
úřadu 

člen 16.2. 
2004 

  

Robert Křepinský Odborový svaz 
UNIOS  

člen 16.2. 
2004 

 místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 2 

Ing. Jan 
Romaněnko 

Českomoravský 
odborový svaz 
pracovníků 
školství  

člen 16.2. 
2004 
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Luboš Pomajbík vedoucí Centra 
BOZP a životního 
prostředí ČMKOS 

člen 16.2. 
2004 

 předseda 
stálého 
výboru č. 3 

Ing. Jaromír 
Šedivec 

Odborový svaz 
pracovníků 
zemědělství a 
výživy – Asociace 
svobodných 
odborů   

člen 16.2. 
2004 

  

Jaroslav Bek Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

člen 16.2. 
2004 

 předseda 
stálého 
výboru č. 2 

Josef Korbelář Zemědělský svaz 
Praha 

člen 16.2. 
2004 

  

Ing. Michael Smola, 
MBA 

Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví 
ČR 

člen 16.2. 
2004 

  

Ing. Milan Tomáš Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

člen 16.2. 
2004 

  

Bc. Libuše 
Bělohlávková 

ředitelka 
Akademie práce a 
zdraví ČR, o.p.s.  

členka 16.2. 
2004 

 předsedkyně 
stálého 
výboru č. 4 

Prof. MUDr. 
Miroslav Cikrt, DrSc.

vedoucí Centra 
hygieny práce a 
nemocí z povolání 
Státního 
zdravotního 
ústavu Praha 

člen 16.2. 
2004 

 místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 4 

PhDr. Lidmila 
Kleinová, CSc. 

členka 
představenstva 
Hospodářské 
komory ČR 

členka 16.2. 
2004 

 předsedkyně 
stálého 
výboru č. 5 

Mgr. Lumír Zezulka ředitel ZEKA plus, 
s.r.o. Zlín, Institut 
vzdělávání a 
služby v BOZP   

člen 16.2. 
2004 

 místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 5 

 
Poznámka:  
 
Stálý výbor č. 1  
Stálý výbor pro bezpečnost práce technických zařízení a pro chemickou bezpečnost, 
prevenci a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu získávání odborných 
kvalifikací. 
 
Stálý výbor č. 2 
Stálý výbor pro koordinaci tvorby právních předpisů a jejich prosazování a vynucování.   
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Stálý výbor č. 3 
Stálý výbor pro ekonomiku, informační politiku a podporu preventivních opatření 
v oblasti BOZP.   
 
Stálý výbor č. 4 
Stálý výbor 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. 5 
Stálý výbor pro vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu v oblasti BOZP.  
 
 
 
II. Sekretariát Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
 

Organizační, odborné a administrativní práce včetně zveřejňování informací 
o činnosti Rady zajišťuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Funkci sekretariátu Rady vykonává odbor bezpečnosti práce 
a pracovního prostředí MPSV vedle své běžné agendy. Činnost sekretariátu Rady 
zajišťují celkem 2 zaměstnanci, a to vedoucí sekretariátu a zaměstnanec oddělení 
pracovního prostředí. Vedoucím sekretariátu, který je zároveň tajemníkem Rady je Ing. 
Petr Mráz, vedoucí oddělení pracovního prostředí, který v souladu s pokyny předsedy 
Rady řídí činnost sekretariátu a odpovídá za plnění jeho úkolů.  
 
Sekretariát Rady zejména: 
 organizačně a administrativně zabezpečuje činnost Rady včetně činnosti stálých 

výborů Rady,  
 soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady a pro stálé výbory 

Rady, 
 zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů 

předsedy Rady, 
 průběžně aktualizuje informace zveřejněné o Radě a jejích členech a výstupech z její 
činnosti na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.  

 
 
 
III. Přehled činnosti Rady a stálých výborů Rady 
 
 
1. Přehled činnosti Rady 
 
 V roce 2004 se podle schváleného plánu práce Rady na rok 2004 uskutečnila 
celkem čtyři zasedání Rady.  
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1.  zasedání Rady se uskutečnilo dne 16. dubna 2004  
 

Program zasedání: 
 

1. Schválení návrhu jednacího řádu Rady.  

2. Schválení návrhu plánu práce Rady na rok 2004. 

3. Projednání návrhu Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na léta 2004 – 2006.  

4. Projednání návrhu na zřízení stálých výborů Rady. 

 
Rada projednala a schválila návrh jednacího řádu a návrh plánu práce Rady 

na rok 2004.  
Dále Rada projednala předložený návrh Národního akčního programu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 a zároveň ustanovila 
pracovní skupinu k dopracování tohoto materiálu. Stanovila předložit nově tento 
materiál k projednání na svém druhém zasedání.  

Rada rovněž projednala návrhy na zřízení stálých výborů Rady. Některými 
členy Rady bylo navrženo sloučení jednotlivých stálých výborů s tím, aby byl jejich 
počet zredukován. Bylo dohodnuto, že před druhým zasedáním Rady bude všem 
členům rozeslán návrh na zřízení nejvýše pěti stálých výborů.    

Členové Rady byli informováni o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů.      
 

2. zasedání Rady se uskutečnilo dne 11. června 2004  
 

Program zasedání: 
 

1. Projednání návrhu Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při       

práci na léta 2004 – 2006.  

2. Projednání návrhu na zřízení stálých výborů Rady.   

3. Informace o plenárním zasedání Výboru starších inspektorů práce (SLIC).  

4. Informace k návrhu zákona o úrazovém pojištění.  

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

 
Rada projednala předložený návrh Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 a byla seznámena s postupem, který 
předcházel předložení návrhu tohoto materiálu včetně činnosti pracovní skupiny 
ustavené Radou (sešla se 11. a 31. května 2004). K materiálu a výstupům z jednání 
pracovní skupiny proběhla mezi členy Rady diskuse. Na závěr bylo dohodnuto, že 
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materiál by měl být připraven tak, aby ho vláda mohla projednat do konce června 
2004. Připomínky členů Rady vznesené na tomto jednání byly do materiálu 
zapracovány. 

 
Rada také projednala návrh na zřízení stálých výborů Rady. Členové Rady 

odsouhlasili ustavení pěti stálých výborů Rady včetně jejich předsedů (názvy stálých 
výborů včetně jejich předsedů a místopředsedů jsou uvedeny v kapitole I.). 
Předsedou stálého výboru může být podle Statutu Rady jen její člen.  

 
Členové Rady dále vyslechli informaci předsedy Českého úřadu bezpečnosti 

práce (dále jen „ČÚBP“) o plenárním zasedání Výboru starších inspektorů práce 
(SLIC), které se konalo dne 19. května 2004 v Dublinu. Na programu bylo projednání 
stanovené agendy v rámci pléna SLIC a připojení příslušných doporučení 
a rozhodnutí (plenární zasedání se koná dvakrát do roka a jeho výstupy jsou 
důvěrné). Dále byla podána informace o tématickém dni věnovaném pasivnímu 
kouření (cílem je usilovat všemi způsoby o snížení sociální akceptovatelnosti kouření 
u všech sociálních skupin).  

Členové Rady byli informováni o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů a o návrhu zákona o úrazovém pojištění. Byla podána informace 
o akci Bezpečný podnik, kdy 1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních 
věcí Ing. Z. Škromach předal dne 18. května 2004 na brněnském výstavišti 
zástupcům osmi firem příslušné osvědčení. Současně byly vyhlášeny výsledky 
národního kola programu Správná praxe. Dále byla podána informace o výstavě 
INTERPROTEC 2004 včetně doprovodných akcí (18. – 21. 5. 2004).  

Předseda ČÚBP informoval členy Rady o Zprávě o činnosti orgánů 
a organizací státního odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 
2003. Rada zprávu projednala a shodla se na tom, že je potřeba změnit koncepci 
zprávy tak, aby komplexněji popisovala situaci v oblasti BOZP, včetně této agendy 
v působnosti dalších ústředních orgánů státní správy.    
      

 
3. zasedání Rady se uskutečnilo dne 25. října 2004 
  

Program zasedání: 
 

1. Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 

2006 schválený usnesením vlády ČR č. 767 ze dne 17. srpna 2004.  

2. Stálé výbory Rady – organizační zabezpečení činnosti výborů Rady a informace 

předsedů o práci výborů Rady.     

3. Informace o harmonizaci statistiky pracovních úrazů (ESAW) a statistiky nemocí 
z povolání (EODS). 

 
4. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
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Rada projednala stav plnění úkolů z Národního akčního programu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006, které se týkaly roku 
2004. K jednotlivým úkolům byla členy Rady, zastupující příslušná ministerstva 
zodpovědná za splnění konkrétního úkolu,  podána stručná informace o stavu jeho 
plnění.  

Předsedové stálých výborů podali informaci ze zasedání výborů. Většina 
předsedů stálých výborů poukázala na velký počet členů výborů. Rada se rozhodla 
ustavit pracovní skupinu k přípravě návrhu jednotného Statutu pro všechny stálé 
výbory Rady a stanovila projednat tento návrh na svém 4. zasedání. Dále bylo 
dohodnuto, že se stálé výbory Rady (popř. pracovní skupiny Rady) budou řídit 
Jednacím řádem Rady. Maximální počet členů stálého výboru byl určen na 12.  

Dále byla podána informace o harmonizaci statistiky pracovních úrazů 
(ESAW) a statistiky nemocí z povolání (EODS), kdy v souladu s plánem práce Rady 
byly předloženy písemné materiály členům Rady.  

K harmonizaci statistiky pracovních úrazů ESAW podal informaci ředitel 
odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV RNDr. Z. Sedlák. Materiál 
byl zpracován odborem bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV 
ve spolupráci s Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, který je řešitelem pilotního 
projektu zpracování a pořizování vzorků dat k osvojení metodiky Evropské statistiky 
o pracovních úrazech.  

K předloženému materiálu o statistice nemocí z povolání (EODS) podal 
informaci člen Rady Prof. MUDr. M. Cikrt, DrSc. ze Státního zdravotního ústavu.    

Členové Rady byli informováni 1. místopředsedou Rady o stavu prací 
na nové právní úpravě pracovně právních vztahů a náměstek ministra práce 
a sociálních věcí Jiří Hofman podal informaci k návrhu zákona o úrazovém pojištění. 

   
 
4. zasedání Rady se uskutečnilo dne 6. prosince 2004 
 
  Program zasedání: 
 

1. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2005. 

2. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006.  

3. Informace o činnosti stálých výborů Rady. 

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

5. Informace o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2004.  

6. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
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Rada projednala a schválila plán práce Rady na rok 2005. Dále Rada 
projednala stav plnění úkolů z Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na léta 2004 – 2006 na rok 2004. K jednotlivým úkolům byla členy 
Rady, zastupující příslušná ministerstva zodpovědná za splnění konkrétního úkolu, 
podána stručná informace o stavu jeho plnění.   

Předsedové stálých výborů podali informaci o činnosti výborů. Rada přijala 
jednotný Statut stálých výborů Rady s tím, že se k projednání Statutu vrátí na svém 
5. zasedání, a to včetně vyhodnocení aplikace Statutu.  

Členové Rady vyslechli a projednali informaci o činnosti v oblasti výzkumu 
a vývoje na úseku BOZP. Materiál byl předložen členům Rady v písemné podobě 
v souladu s plánem práce Rady 1. náměstkem ministra práce a sociálních věcí 
a informaci k němu podal ředitel odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí 
MPSV. Materiál připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci 
s Ministerstvem zdravotnictví a Českým báňským úřadem.  

Rada byla informována: 
- o seminářích k prezentaci projektů výzkumu v oblasti BOZP, které se 
      konaly  ve dnech 15. prosince 2004 a 11. ledna 2005, 
- o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí v roce 2004,  
- o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů, 
- o Výroční zprávě Evropské agentury pro BOZP v Bilbau  za rok 2003 

a zaměření Evropského týdne v roce 2005 na problematiku hluku.  
 
 
2. Přehled činnosti stálých výborů Rady  

 
Rada na svém 2. zasedání dne 11. června 2004 schválila zřízení stálých 

výborů, jako svých pracovních orgánů, včetně jejich názvů, které zahrnují hlavní 
zaměření jejich činnosti. Současně schválila předsedy jednotlivých stálých výborů 
a uložila jim svolat do 30. září 2004 první schůze výborů na základě návrhů na 
zastoupení členů v jednotlivých výborech, které Rada obdržela.  

Činnost stálých výborů byla zahájena v měsíci září a říjnu 2004. Předmět 
činnosti stálých výborů a jejich vzájemná provázanost na aktivity Rady byly stanoveny 
v rámci jejich statutů a jednacích řádů. 

V souladu se schváleným statutem stálý výbor při své činnosti zejména: 
 projednává a doporučuje Radě základní koncepční směry postupu, 
 stanovuje okruh priorit pro řešení problémů, 
 identifikuje aktuální problémy a navrhuje Radě zřízení pracovních skupin pro 

jejich řešení, 
 projednává a vyjadřuje se popř. se podílí, na tvorbě návrhů materiálů a předkládá 

je prostřednictvím předsedy k projednání v Radě, 
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 hodnotí efektivitu opatření přijímaných Radou a výsledky hodnocení předkládá 
prostřednictvím předsedy k projednání v Radě, 

 projednává podklady připravené pracovními skupinami k řešení. 
 
Stálý výbor pro bezpečnost práce technických zařízení a pro chemickou 
bezpečnost, prevenci a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu 
získávání odborných kvalifikací. 
Předseda: Ing. Martin Pecina, MBA – náměstek ministra průmyslu a obchodu  
 
1. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 22. září 2004 
 

Stálý výbor zahájil svou činnost řešením organizačních a personálních 
otázek. Zabýval se problematikou optimálního počtu členů a tripartitního zastoupení 
účasti ve stálém výboru. Členové stálého výboru byli obeznámeni s programy a úkoly 
schválenými Radou a byla započata příprava vybraných témat spadajících 
do kompetence výboru k předložení Radě.  

Na stálém výboru bylo navrženo k řešení 8 pracovních témat, které se staly 
podkladem pro vypracování návrhu programu jeho další činnosti. Stálý výbor 
zároveň projednal další postup práce v této oblasti. Bylo rozhodnuto, že navržená 
témata budou porovnána s úkoly obsaženými v Národním akčním programu BOZP 
na léta 2004 - 2006 a následně vyhodnocena v pracovních skupinách ustanovených 
pro tuto problematiku výborem. 

 
Stálý výbor pro koordinaci tvorby právních předpisů a jejich prosazování 
a vynucování.   
Předseda: Jaroslav Bek – Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 
1. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 15. října 2004  

Na prvním zasedání byly projednány organizační a personální otázky 
zabezpečení činnosti stálého výboru a navrženo vymezení jeho předmětu činnosti. 
Byl proveden výběr pracovních témat z úkolů Národního akčního programu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 - 2006, které přísluší s ohledem 
na stanovený předmět činnosti výboru. Byla vytvořena a odsouhlasena pracovní 
skupina na přípravu návrhu zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Dále 
bylo stálým výborem přijato doporučení přijmout a realizovat právní předpis 
ke kvalifikacím bezpečnostních techniků.  

Na jednání stálého výboru byl dohodnut organizační postup spolupracovat na 
aktuálních úkolech a projednávat aktuální témata v době mezi zasedáními cestou 
elektronické komunikace. Tento způsob byl uplatněn při projednávání připomínek 
a vypracování stanoviska k návrhu vyhlášky o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 
a zásad pro tvorbu nařízení vlády pro práci ve výšce a nad volnou hloubkou. Pro 
zvýšení efektivnosti práce stálého výboru uplatnili jeho zástupci na Radě vlády 
požadavek včasného předávání návrhů právních předpisů týkajících se problematiky 
BOZP členům výboru, a to od všech zúčastněných resortů. 
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Stálý výbor pro ekonomiku, informační politiku a podporu preventivních 
opatření v oblasti BOZP.  
Předseda: Luboš Pomajbík – Českomoravská konfederace odborových svazů 
 
1. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 5. října 2004  

 
První zasedání stálého výboru mělo organizační charakter sloužící 

k zabezpečení další činnosti. Byl stanoven postup pro výběr řádných členů výboru 
zohledňující zachování tripartitního zastoupení a profesního zaměření vzhledem 
k činnosti výboru.  

Stálý výbor svou aktivitu soustředil na dva návrhy právních úprav - návrh 
zákona o úrazovém pojištění a návrhu zákona o inspekci práce. Zejména se zaměřil 
na projednávání problematiky upravované v návrhu zákona o úrazovém pojištění 
týkající se rozvoje preventivních opatření a sloužící pro ekonomickou motivaci 
ke zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

Doporučení výboru Radě vlády směřovalo především k dodržení plánu 
legislativních prací na přípravě právních předpisů předpokládaných Národní politikou 
BOZP a Národním akčním programem BOZP na léta 2004 - 2006, dále k potřebě 
konzultací a předkládání návrhů k projednání stálým výborům Rady a sociálním 
partnerům a prosazování návrhů těchto právních norem v dohodnutém znění 
v zákonodárných sborech ČR. Výbor dále konstatoval, že při přípravě právních 
předpisů je třeba důsledně prosazovat zohledňování odůvodněných připomínek 
a doporučení připomínkových míst, sociálních partnerů a v neposlední řadě také 
všech stálých výborů Rady. 

Stálý výbor zároveň posoudil současnou situaci ve sledované oblasti. 
Vyhodnotil, že k jednání o ekonomice, informační politice a o podpoře preventivních 
opatřeních v oblasti BOZP dosud neexistuje vhodný právní rámec. Nicméně lze 
konstatovat, že řada akcí zaměřených na prevenci, osvětu a zlepšení informovanosti 
a komunikace, včetně jejich ekonomického zabezpečení, se uskutečňuje v rámci 
spolupráce státních i nestátních orgánů a institucí se strukturami EU. Nadále je však 
třeba zlepšovat především vzájemnou koordinační činnost, která by měla být v této 
oblasti cílem všech zúčastněných.  

 
 

Stálý výbor 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.   
Předsedkyně: Bc. Libuše Bělohlávková – Akademie práce a zdraví ČR, o.p.s.  

 
1. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 30. září 2004  

 
Stálý výbor zahájil svoji činnost na první ustavující schůzi v září 2004. 

Na tomto zasedání byly projednány základní principy práce výboru, specifické 
zaměření činnosti a úkolů vycházejících z Národní politiky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a z Národního akčního programu BOZP na léta 2004 - 2006. Dále byl 
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přijat časový plán činnosti výboru do konce roku 2004 a na rok 2005 na základě 
principu, že jednání výboru se budou konat zpravidla jedenkrát za dva měsíce. 

Vzhledem k šíři problematiky výboru a profesnímu zaměření členů výboru 
byly ustanoveny dvě stálé podskupiny, a to pro oblast prevence a pro oblast 
rehabilitace. Skupiny připravují návrhy specifických podkladových materiálů pro 
jednání ve výboru podle aktuálních úkolů a potřeb. 

Stálý výbor se také zabýval úkoly Národního akčního programu BOZP na léta 
2004 - 2006, v souvislosti se zaměřením jeho činnosti. Členové výboru diskutovali 
k nejaktuálnějším problémům v oblasti BOZP ve vazbě na připravovanou právní 
úpravu. Přítomní byli dále informováni o stavu příprav návrhu zákona o úrazovém 
pojištění, návrhu zákona o rehabilitaci a o schválené koncepci oboru pracovního 
lékařství Odbornou lékařskou společností J. E. Purkyně, s uvedením hlavních 
nedostatků a problémů v této oblasti.  

 
2. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 11. října 2004  

 
Stálý výbor byl informován o jednání 3. schůze Rady. V souvislosti 

s projednáváním programu činnosti výboru byla v diskusi vznesena řada dotazů, 
návrhů a připomínek týkajících se problematiky pracovně lékařské péče, překladu 
„Mezinárodní klasifikace poruch, aktivit a participací“ (WHO), potřeby zpracování 
terminologického slovníku BOZP, možností řešení problémů v oblasti prevence, 
pracovně lékařské péče a rehabilitace prostřednictvím grantů a další. Vznesené 
náměty byly zpracovány jako doporučení Radě. 

Předmětem rozsáhlé diskuse byl návrh zákona o úrazovém pojištění. Stálý 
výbor považuje přijetí funkčního systému úrazového pojištění, který by vycházel 
ze zkušeností vyspělých zemí EU, za zásadní otázku na úseku prevence 
a rehabilitace poškození zdraví z práce. Připomínky členů výboru k předloženému 
návrhu zákona o úrazovém pojištění byly zapracovány do souhrnného stanoviska 
výboru a zaslány  v rámci vnějšího připomínkového řízení na Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. 

 
Stálý výbor pro vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu v oblasti BOZP.  
Předsedkyně: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. – Hospodářská komora ČR.  

 
1. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 6. října  2004 

 
Stálý výbor pro svou práci přijal statut, jednací řád a schválil program své 

činnosti na léta 2004 - 2006. Zasedání výboru bylo zaměřeno na aktivity v oblasti 
odborné přípravy na úseku prevence rizik a zvláštní odborné způsobilosti, systému 
výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP a posuzování projektů výzkumu a vývoje 
z oblasti BOZP a jejich výsledků činnosti. 

 
       Stálý výbor předložil Radě doporučení související s přijetím zákona 

o úrazovém pojištění a z oblasti grantové politiky výzkumu a vývoje. Stálý výbor 
rozhodl přizvat ke spolupráci na jeho aktivitách zástupce Ministerstva školství, 
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mládeže a tělovýchovy, aby bylo možné plnit úkoly stanovené Národním akčním 
programem BOZP na léta 2004-2006, spojené zejména se zapracováním požadavků 
na BOZP do návrhu věcného záměru zákona o dalším vzdělávání, se systémem 
celoživotního vzdělávání a se systémem výchovy a vzdělávání k BOZP od základního 
až po vysoké školství. 

 
IV. Výstupy 

 
       Rok 2004 byl pro Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
rokem, v němž zahájila svoji činnost. Informace o Radě jsou přístupné na internetové 
stránce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (sekce Bezpečnost práce/Národní 
informační centrum pro BOZP – Focal Point/Systémy) a Úřadu vlády České republiky 
(sekce Poradní a pracovní orgány), kde jsou informace o plánu práce Rady, členech 
Rady a dokumenty týkající se Rady. Je zde také zveřejněna Národní politika 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Národní akční program bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006. Jak již bylo uvedeno v kapitole 
přehledu činnosti Rady, na přípravě Národního akčního programu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006, který byl schválen usnesením vlády 
ČR č. 767 ze dne 17. srpna 2004, se velmi aktivně podílela pracovní skupina zřízená 
Radou z řad členů Rady. Na webových stránkách bude také pravidelně zveřejňována 
Souhrnná zpráva o plnění úkolů Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na léta 2004 – 2006 za daný rok.   
      Rada zřídila pět stálých výborů Rady, které připravují podklady, návrhy, 
doporučení a další dokumenty dle určení Rady k realizaci činností Rady uvedených 
ve Statutu Rady.  
Přehled vybraných materiálů projednaných Radou vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v roce 2004 (celkový přehled je uveden v kapitole Přehled činnosti 
Rady): 

Název projednávaného materiálu 
 

Datum projednání Radou

Návrh jednacího řádu Rady 16. dubna 2004 
Návrh plánu práce Rady na rok 2004 16. dubna 2004 
Návrh Národního akčního programu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 

16. dubna 2004 
11. června 2004 

Návrh na zřízení stálých výborů Rady  11. června 2004 
Návrh Zprávy o činnosti orgánů a organizací státního 
odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti 
práce za rok 2003 - schválený usnesením vlády č. 985 
ze dne 11. října 2004  

11. června 2004 

Informace o harmonizaci statistiky pracovních úrazů 
(ESAW) a statistiky nemocí z povolání (EODS) 

25. října 2004 

Návrh plánu práce Rady na rok 2005 6. prosince 2004 
Návrh Statutu stálých výborů Rady  6. prosince 2004 
Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na 
úseku BOZP 

6. prosince 2004 
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V. Rozdělení dotací  
 

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci o dotacích nerozhoduje 
a ani se na jejich rozdělování nepodílí.  

 
 
VI. Zahraničí  
 

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci není členem žádné 
mezinárodní organizace.  

Ve sledovaném období se v návaznosti na činnost Rady neuskutečnila žádná 
zahraniční pracovní cesta ani účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi.  
 
 
VII. Výdaje na činnost Rady v roce 2004 
 

Náklady na činnost Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
včetně činnosti jejího sekretariátu jsou podle článku 10 odst. 1 Statutu Rady hrazeny 
z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí. Funkci sekretariátu Rady vykonává 
odbor bezpečnosti práce a pracovního prostředí Ministerstva práce a sociálních věcí 
jako jednu ze svých činností.  

Jednání Rady a jejích stálých výborů se konají zpravidla v místech, kde sídlí 
toto ministerstvo. Členové Rady nemají nárok na odměnu za výkon funkce. Odměna 
přísluší v souladu s platnými právními předpisy pouze expertům Rady podle článku 8 
Statutu Rady, kteří nejsou zaměstnanci orgánů veřejné správy a dalším osobám 
za práci, kterou pro Radu prokazatelně vykonávají na objednávku jako službu nebo 
na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – tato situace však 
ve sledovaném období nenastala.  

Přímé náklady za sledované období byly pouze na pohoštění přítomných 
na jednání Rady a jejích stálých výborů a činily cca 10.000,- Kč.  
 

 
VIII. Plán činnosti Rady na rok 2005 
 

Návrh plánu práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
rok 2005 schválila Rada na svém zasedání dne 6. prosince 2004. Tento plán lze 
průběžně doplňovat.   
 

V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena 
Rada, jsou na rok 2005 plánována čtyři zasedání: duben, červen, září a prosinec (podle 
potřeby lze operativně změnit).  
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Návrh programu pro jednání Rady v roce 2005 
 
      5. zasedání Rady (duben)  
 

1. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
2. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006.  
3. Informace k přípravě „Souhrnné zprávy o plnění úkolů Národního akčního 

programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006“ za rok 
2004.  

4. Příprava výroční zprávy Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle 
povinné osnovy ve smyslu usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002.   

5. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
 
      6. zasedání Rady (červen)  

 
1. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
2. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006.   
3. Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, nemocí 

z povolání a jiných poškození zdraví z práce a návrhů opatření na úseku 
prevence, propagace a osvěty.  

4. Informace o plenárním zasedání Výboru starších inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 

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

7. zasedání Rady (září)  
 
1. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin).  
2. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006. 
3. Projednání Zprávy o činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru 

a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2004.  
4. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 

 
      8. zasedání Rady (prosinec)  
 

1. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin).  
2. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006. 
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3. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2006. 
4. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP. 
5. Informace o plenárním zasedání Výboru starších inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání.  
6. Informace o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2005.  
7. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 

 
*** 

 


