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Úvod 
 

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
za rok 2005 

(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 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 účinná mezirezortní spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to na všech úrovních. Týká se to i vzájemné spolupráce orgánů inspekce práce 
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 2005:  
 
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 ministra 
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 

10.10.
2005  

předseda 
stálého 
výboru č. 1  
(do 10.10.   
2005)  

Mgr. Ing. Robert 
Szurman  

náměstek ministra 
průmyslu 
a obchodu   

člen 11.10.
2005  

  

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 

19.4. 
2005 

 

RNDr. Petr 
Pospíchal  

náměstek ministra 
dopravy 

člen 20.4. 
2005 

  

Ing. Jaromír Elbel generální 
inspektor  
Státního úřadu 
inspekce 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 
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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 

  

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 ČR  

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 

 předseda 
stálého 
výboru č. 1 
(od16.12. 
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2005) 
a 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.   
 
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,  
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 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 
 
 Ve druhém roce činnosti Rady se podle schváleného plánu práce Rady na rok 
2005 uskutečnila celkem čtyři zasedání Rady.  
 
 
5. zasedání Rady se uskutečnilo dne 22. dubna 2005  
 

Program zasedání: 
 

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

 
2. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci včetně informace k přípravě „Souhrnné zprávy o plnění 
úkolů Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 
2004 – 2006“ za rok 2004.  

 
3. Informace o činnosti Stálých výborů Rady.  

 
4. Projednání návrhu osnovy Zprávy o činnosti orgánů a organizací státního 

odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2004.  
 

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

     Na návrh předsedkyně Stálého výboru pro hodnocení a kontrolu pracovních 
rizik, pracovně lékařskou péči a řešení důsledků poškození zdraví z práce, 
rehabilitaci a reintegraci osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání (stálý výbor 
č. 4), byl program doplněn o projednání materiálů: 
-  Doporučení stálého výboru k řešení aktuálních problémů v oblasti BOZP. 
- Stanoviska stálého výboru k plnění Národního akčního programu BOZP na léta  

2004 – 2006.  
 Dále předložila k informaci Výroční zprávu o činnosti Stálého výboru Rady 
za rok 2004, jehož je předsedkyní.  
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 Rada projednala a schválila Výroční zprávu Rady za rok 2004 s tím, že 
do materiálu byly zapracovány připomínky členů Rady.  
 
 Členové Rady se usnesli, že projednáním stavu naplňování Národního 
akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se budou zabývat 
na dalším zasedání. V rámci tohoto bodu členové Rady vyslechli informaci zástupce 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce (VÚBP) Ing. Vladimíra Janouška, CSc. 
k vyhodnocení ukazatelů stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České 
republice za rok 2004 a obdrželi CD se slovníkem BOZP zpracovaným VÚBP, který 
bude využit jako výchozí podklad k jednomu z úkolů Národního akčního programu 
BOZP. 
 
 Předsedové stálých výborů podali informaci o činnosti výborů. Rada 
projednala doporučení stálého výboru č. 4 a vzala ho s dalšími předloženými 
materiály na vědomí.  
 
 V rámci projednání osnovy Zprávy o činnosti orgánů a organizací státního 
odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2004 navrhli členové 
Rady několik úprav předložené osnovy a zároveň rozhodli, že se k tomuto bodu 
Rada vrátí na svém příštím zasedání. S ohledem na příslušná usnesení vlády, 
budou jednotlivé resorty a orgány státní správy předkládat vlastní zprávy o činnosti. 
O dalším postupu ve zpracování komplexní informace o stavu BOZP za rok 2005 
bude Rada rozhodovat na příštím jednání. 
 
 Členové Rady byli informováni o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů. 
 
 Předseda Českého úřadu bezpečnosti práce podal informaci o činnosti úřadu 
v roce 2004. Byl podán stručný přehled o kontrolních výkonech a dalších aktivitách 
orgánu státního odborného dozoru nad bezpečností práce a o nedostatcích při 
porušovaní právních předpisů zjištěných u zaměstnavatelů při provedených 
kontrolách a při šetřeních pracovních úrazů.  
 
 Rada také doporučila přijmout 28. duben – Mezinárodní den vzpomínkových 
akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci jako 
významný den České republiky. 
      

 
6. zasedání Rady se uskutečnilo dne 17. června 2005   
 

Program zasedání: 
 

1. Projednání návrhu Souhrnné zprávy o plnění úkolů Národního akčního  
programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 - 2006 za rok 
2004. 
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2. Projednání návrhu osnovy Zprávy o stavu v oblasti bezpečnosti práce v ČR 

v roce 2004. 
 

3. Informace předsedů stálých výborů Rady o činnosti těchto výborů (popřípadě 
o činnosti pracovních skupin). 

 
4. Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, nemocí 

z povolání a jiných poškození zdraví z práce. 
 Prezentace zástupců: 

 Českého statistického úřadu: 
 „Vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v letech 1990 - 2003“, 
 Státního zdravotního ústavu: 

 „Nemoci z povolání hlášené v ČR v roce 2004“, 
 Ministerstva zdravotnictví: 

 „Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví za rok 2004“. 
 
5. Informace o plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání.  
 
6. Zpráva o kontrolní činnosti odborových orgánů nad stavem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 136 zákoníku 
práce za rok 2004. 

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

     Na základě žádosti člena Rady Ing. Martina Peciny, MBA bylo do programu 
zasedání Rady zařazeno dodatečně také projednání jím předkládaného návrhu 
nařízení vlády o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh pracovních strojů.  

 
     Souhrnná zpráva o plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na léta 

2004 – 2006 za rok 2004 byla projednána a upravena na základě připomínek členů 
Rady. Konečné znění Souhrnné zprávy bylo předloženo vládě ČR k informaci 
do 30. června 2005. Ve vztahu k tomuto bodu se členové Rady dohodli, že 
do programu jednání 7. zasedání Rady bude zařazena informace MŠMT o přístupu 
resortu školství k otázkám výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP.  

 
     Rada dále schválila návrh osnovy Zprávy o stavu v oblasti bezpečnosti práce 

v ČR v roce 2004 s tím, že budou zapracovány schválené doplňky a úpravy textu. 
Zpráva o stavu v oblasti bezpečnosti práce v ČR v roce 2004 vypracovaná podle 
této osnovy bude předložena na 8. zasedání Rady v prosinci 2005. 

 
     Předsedové stálých výborů podali informaci o činnosti výborů. Rada dále 

souhlasila s tím, aby Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci Stálého výboru 
pro bezpečnost práce technických zařízení a pro chemickou bezpečnost, prevenci 
a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu získávání odborných kvalifikací 
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pokračovalo na pracích spojených s přípravou návrhu „Nařízení vlády o výcviku, 
způsobilosti a registraci obsluh pracovních strojů“. Návrh nařízení vlády byl zaslán 
všem předsedům stálých výborů k posouzení.  

 
    V rámci bodu projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních 
úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, byly předneseny 
prezentace k dané problematice. Po diskusi vzala Rada tyto prezentace na vědomí. 
 
    Členové Rady dále vyslechli informaci předsedy Českého úřadu bezpečnosti 
práce z plenárního zasedání Výboru generálních inspektorů práce (SLIC).   
 

     Rada také projednala předloženou Zprávu o kontrolní činnosti odborových 
orgánů nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých 
zaměstnavatelů podle § 136 zákoníku práce za rok 2004. Zpráva vychází z údajů 
jednotlivých odborových orgánů vyžádaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. 
Jde o první zprávu, která sumarizuje, hodnotí a zobecňuje poskytnuté údaje 
o výsledcích kontrol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých 
zaměstnavatelů, které byly realizovány v roce 2004 odborovými orgány v souladu 
s § 136 zákoníku práce. Zpráva byla Radě předkládána k informaci.  

 
     1. místopředseda Rady informoval členy Rady o stavu prací na nové právní 

úpravě pracovně právních vztahů.  
 

      
7. zasedání Rady se uskutečnilo dne 13. října 2005 
  

Program zasedání: 
 

1. Zpráva o činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru a o stavu 
v oblasti bezpečnosti práce za rok 2004.  

 
2. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2004. 

 
3. Informace MŠMT o přístupu resortu školství k otázkám výchovy a vzdělávání 

v oblasti BOZP. 
 

4. Informace předsedů stálých výborů Rady o činnosti těchto výborů (popřípadě 
o činnosti pracovních skupin).  

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

 
     Informaci ke Zprávě o činnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru 

a o stavu v oblasti bezpečnosti práce za rok 2004  přednesl člen Rady Ing. Jaromír 
Elbel, generální inspektor Státního úřadu inspekce práce. Zpráva byla zpracována 
a předložena vládě ČR k informaci v souladu s usnesením vlády č. 985 ze dne 
11. října 2004. Rada vzala Zprávu na vědomí. 
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     Členové Rady vyslechli také informaci ke Zprávě o stavu bezpečnosti 

v hornictví za rok 2004. Informaci přednesl náměstek předsedy Českého báňského 
úřadu Ing. Blažko a Ing. Neliba. Zpráva byla zpracována v souladu s usnesením 
vlády ČR č. 1308 ze dne 22. prosince 2004. Vláda ČR jí projednala dne 
13. července 2005. Diskuse ke Zprávě se zaměřila na otázky úrazovosti 
zahraničních pracovníků, odborné kvalifikace, expoziční doby a příčin vysokého 
podílu externích dodavatelů na pracovních úrazech. Rada vzala Zprávu o stavu 
bezpečnosti v hornictví za rok 2004 na vědomí.  

 
     Rada se dále zabývala informací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

o přístupu resortu školství k otázkám výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP. 
Diskutována byla také problematika zrušení metodických pokynů, týkajících se 
i oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Předsedové stálých výborů 
PhDr. Kleinová, CSc. a p. Bek určili zástupce stálých výborů k účasti v pracovní 
skupině Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k přípravě nového 
metodického pokynu z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 

 
 Předsedové stálých výborů podali informaci o činnosti výborů. Předsedkyně 
Stálého výboru pro vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu v oblasti BOZP 
PhDr. Kleinová, CSc. předložila členům Rady Doporučení stálého výboru, týkající se 
návrhů projektů výzkumu pro potřeby státu s termínem zahájení prací v roce 2006. 
 
 Členové Rady byli také informováni o stavu prací na nové právní úpravě 
pracovně právních vztahů.  

 
 
8. zasedání Rady se uskutečnilo dne 16. prosince 2005 
 
  Program zasedání: 
 

1. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
 
2. Informace o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2005.  

 
3. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006. 
 
4. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2006. 

 
5. Souhrnná zpráva o stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v České 

republice v roce 2004. 
 

6. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP (v rámci 
informace vystoupil ředitel VÚBP Ing. M. Paleček, CSc. s prezentací k výsledku 
výzkumného projektu Systém výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP). 
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7. Informace o plenárním zasedání Výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 
 

8. Informace o SÚIP a o návrhu Ročního programu kontrolních akcí SÚIP v roce 
2006.  

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

 
Rada odsouhlasila návrh generálního inspektora Státního úřadu inspekce 

práce Ing. Elbela na doplnění programu o bod „Informace o SÚIP a o programu 
kontrolních akcí SÚIP v roce 2006“.  

 
     Členové Rady vyslechli informace předsedů stálých výborů o činnosti těchto 

výborů. Zároveň Rada podpořila návrh na uspořádání konference zástupců 
národních rad vlád států EU pro BOZP s tím, že je třeba v užší pracovní skupině 
zmapovat situaci a o závěrech informovat na příštím zasedání Rady.  

 
     Dále Rada projednávala stav naplňování Národního akčního programu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006. Podrobněji se bude 
tímto bodem zabývat na svém příštím zasedání v rámci projednávání souhrnné 
zprávy. Zároveň byli členové Rady požádáni, aby předložili případné návrhy 
na úpravu Národního akčního programu BOZP na léta 2004 – 2006 a návrhy 
na doplnění tohoto programu na další období. 

 
     Rada projednala a schválila plán práce Rady na rok 2006. Rada se také 

zabývala projednáním Souhrnné zprávy o stavu v oblasti bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v České republice v roce 2004. Souhrnnou zprávu, která soustřeďuje 
základní informace z oblasti BOZP v ČR, Rada po projednání schválila.  

 
     Členové Rady vyslechli a projednali informaci o činnosti v oblasti výzkumu 

a vývoje na úseku BOZP. Předložený materiál je souhrnem informací z resortů 
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví. Projekty z oblasti 
BOZP řešené v rámci resortu Ministerstva práce a sociálních věcí byly představeny 
odborné veřejnosti také na dvou seminářích konaných ve dnech 2.12. a 15.12. 
2005.  

 
     Se situací ve Státním úřadu inspekce práce a s programem kontrolních akcí 

tohoto úřadu na rok 2006 seznámil Radu člen Rady a generální inspektor Ing. Elbel, 
který zejména uvedl, že se úřad po přijetí zákona o inspekci práce vyrovnává 
s velkým počtem stížností a potřebou zaškolení nových zaměstnanců.   

 
 

Rada byla dále informována: 
- o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí v roce 2005,  
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- o plenárním zasedání Výboru generálních inspektorů práce (SLIC) a o plnění 
úkolů vyplývajících z předchozích zasedání, 

- o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
 
 
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.  
 
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, 
 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 (do 10. 10. 2005)  – náměstek ministra 
průmyslu a obchodu  
Předseda: Mgr. Lumír Zezulka (od 16. 12. 2005) - ředitel ZEKA plus, s.r.o. Zlín, 
Institut vzdělávání a služby v BOZP  
 

     V roce 2005 se Stálý výbor pro bezpečnost práce technických zařízení a pro 
chemickou bezpečnost, prevenci a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu 
získávání odborných kvalifikací sešel celkem dvakrát. Jedním z hlavních témat 
Stálého výnoru byla problematika ověřování stavu technických zařízení při dalším 
používání. Byly projednávány 2 varianty řešení nových právních úprav v této oblasti, 
a to návrh na rozšíření technických požadavků na výrobky (zejména technických 
zařízení které jsou stanoveným výrobkem podle zákona 22/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů), které jsou uváděny na trh a do prvního provozu, o další 
požadavky na jejich  „užívaní“ (provozování). Druhým předloženým návrhem bylo 
řešit oblast požadavků na bezpečnost provozovaných technických zařízení cestou 
nové zákonné úpravy. Rada vlády na základě podnětů Stálého výboru zařadila do 
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programu činnosti na rok 2006 projednání koncepce bezpečnosti provozovaných 
technických zařízení.  

 
     Stálý výbor se dále zabýval problematikou novelizace právního předpisu 

k výcviku, způsobilosti a registraci obsluh pracovních strojů. Byl vypracován návrh 
nařízení vlády, kterým byl přepracován text dosud platné vyhlášky č.77/65 Sb. 
Ministerstva stavebnictví. Výše uvedený návrh byl na základě doporučení Rady 
vlády zaslán všem předsedům stálých výborů k posouzení.  

 
 

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

 
          V roce 2005 se sešel Stálý výbor pro koordinaci tvorby právních předpisů 

a jejich prosazování a vynucování celkem dvakrát - 11.1. a 11.5.2005.  
 
          Na svém lednovém zasedání byl Stálý výbor informován o nových návrzích 

zákoníku práce a zákona, kterým se stanoví další podmínky pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci. V souvislosti s upřesněním požadavků na regulaci 
zvláštních odborných způsobilostí byl požádán Stálý výbor pro bezpečnost práce 
technických zařízení o vytipování technických zařízení se zvýšeným rizikem 
ohrožení života a bezpečnosti a stanovení podmínek kvalifikace osob, které tato 
zařízení obsluhují a provozují tak, aby bylo možné naplnit jak zmocnění podle 
připravovaného nového návrhu zákona, tak i podle § 134b stávajícího zákoníku 
práce. Dále byl Stálým výborem posuzován návrh nařízení vlády k zajištění 
bezpečnosti práce při práci ve výškách. 

 
      Na druhé schůzce byly dokončeny připomínky k návrhu nařízení vlády pro 

práce ve výškách. Výbor dále jednal o problematice úkolu Národní akčního 
programu BOZP pro rok 2004 až 2006 na vytvoření jednotné terminologie pro BOZP 
a zabýval se ustanovením pracovní skupiny pro vypracování návrhu výkladového 
slovníku BOZP.  

 
     Další práce členů Stálého výboru probíhaly korespondenční cestou s ohledem 

na potřeby připomínkování legislativních ale i nelegislativních dokumentů.  
 

 
Stálý výbor pro ekonomiku, informační politiku a podporu preventivních 
opatření v oblasti BOZP.  
Předseda: Luboš Pomajbík – Českomoravská konfederace odborových svazů 

 
      Stálý výbor v roce 2005 nezasedal.  
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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.  

 
     V souladu s plánem práce stálého výboru na rok 2005 se v průběhu roku 

uskutečnilo celkem 5 zasedání stálého výboru. Kromě  přípravy materiálů pro 
jednání Rady vlády, např. stanovisek k plnění úkolů Národního akčního programu 
na léta 2004 až 2006 nebo podkladů pro přípravu Výroční zprávy Rady vlády pro 
BOZP za rok 2004, výbor velmi pozorně sledoval průběh přípravy vládního návrhu 
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců v rámci vnějšího připomínkového řízení 
a  později jeho projednávání v PS PČR. K přípravě odborných stanovisek byla z řad 
členů výboru ustavena  pracovní skupina pro úrazové pojištění, která zapracovala 
jednotlivé připomínky do souhrnného stanoviska stálého výboru, které bylo 
předloženo v rámci připomínkového řízení a později doplněno a zpracováno jako 
podklad pro poslanecký pozměňovací návrh k tomuto zákonu. 

 
     V průběhu roku 2005 předložil stálý výbor Radě vlády dvakrát soubor 

doporučení, která byla projednána na 5.  a 8. zasedání Rady vlády. V průběhu roku 
2005 se konala v pořadí 3. až 7. schůze stálého výboru.  

 
     Na 3. zasedání, které se uskutečnilo 10. února 2005, se Stálý výbor kromě 

projednání hlavních úkolů v roce 2005 zabýval především problematikou úrazového 
pojištění. Náměstkem ministra pro oblast sociálního pojištění a příjmové politiky 
MPSV, panem Jiří Hofmanem, a zástupcem oddělení pracovního a úrazového 
pojištění panem JUDr. Z. Přesličkou byla podána rámcová informace o přípravě 
návrhu zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců ve smyslu důvodové zprávy 
včetně vysvětlení některých důležitých ustanovení návrhu zákona. Diskuze k této 
problematice byla zejména zaměřena na oblasti prevence a rehabilitace v systému 
úrazového pojištění a připomínek, které se nepodařilo uplatnit v rámci 
připomínkového řízení. Náměstek J. Hofman uvítal zájem členů stálého výboru 
a nabídl spolupráci při tvorbě prováděcích předpisů k předloženému návrhu zákona. 

 
     V rámci 4. zasedání stálého výboru, které  se uskutečnilo 14. dubna 2005, se 

Stálý výbor věnoval znovu projednávání prevence a rehabilitace v navrhovaném 
systému  úrazového pojištění, kde byl mimo jiné vznesen i návrh iniciovat v PS PČR 
uspořádání odborného semináře k problematice úrazového pojištění. Dále byla 
projednána problematika preventivních služeb BOZP ve smyslu směrnice Rady 
89/391/EHS, kde MUDr. Tuček, CSc. upozornil na současný nevyhovující způsob 
hrazení některých  úkonů závodní preventivní péče z prostředků VZP. Návrh  řešení 
byl předložen jako doporučení Radě vlády. Stálý výbor se dále zabýval hodnocením 
plnění úkolů Národního akčního programu BOZP  na léta 2004 až 2006 a projednal 
návrh Výroční zprávy o činnosti Rady vlády za rok 2004. K oběma materiálům 
proběhla obsáhlá diskuse, připomínky a podněty členů výboru byly zapracovány do 
stanovisek stálého výboru k uvedeným materiálům, která byla předložena Radě 
vlády. 
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     Na 5. zasedání stálého výboru, které se uskutečnilo 9. června 2005, se Stálý 
výbor  zabýval vývojem přípravy návrhu zákona o úrazovém pojištění, zejména byla 
široce diskutována otázka nedostatečného vyčlenění finančních prostředků v tomto 
systému na oblast prevence a rehabilitace. Stálý výbor se usnesl, že přednesené 
podněty  a stanoviska bude uplatňovat při dalším projednávání návrhu tohoto 
zákona. Dále byla podána informace o oficiálním zahájení Evropského týdne BOZP 
2005 ministrem práce a sociálních věcí v PS PČR, jehož tématem pro rok 2005 je 
ochrana zdraví před rizikem hluku.  

 
     Jednání 6. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 6. října 2005 bylo zahájeno 

informaci o nových právních předpisech, které již nabyly účinnosti, a o návrzích 
právních předpisů projednávaných zákonodárnými orgány a o návrzích projektů 
z oblasti BOZP, které byly předloženy resortní komisi pro vědu a výzkum ke 
schválení v roce 2006. Dále ředitel odboru inspekčních činností SÚIP, pan Ing. 
Ronin, informoval o zásadních změnách souvisejících s přijetím zákona č. 251/2005 
Sb, o inspekci práce, který nabyl účinnosti 1. 7. 2005. V diskusi byly projednávány 
otázky působnosti orgánů inspekce práce ve vztahu k orgánům resortu obrany 
a vnitra, v neposlední řadě ke koordinaci činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
s orgány inspekce práce. Hlavní hygienik Armády ČR podpl. MUDr. P. Navrátil 
informoval o probíhajících jednáních se SÚIP k provádění inspekce v zařízeních 
resortu obrany, které vyústí v dohodu o spolupráci s MPSV v této oblasti. 

     Náměstek ministra práce a sociálních věcí J. Hofman přednesl informaci 
o zkušenostech v úrazovém pojištění, které byly prezentovány na kongresu 
úrazových pojišťoven ve Vídni. Dále upozornil na některé výhody návrhu zákona 
o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve kterém bude odškodnění za pracovní úraz 
a nemoc z povolání pojato jako sociální dávka, která nebude zdaňována, a navíc si 
budou moci postižené osoby přivydělat až do vzniku nároku na starobní důchod. 
V diskusi zazněla z řad členů stálého výboru řada připomínek, které budou stálým 
výborem nadále uplatňovány, zejména pak při přípravě prováděcích předpisů. Z řad 
členů stálého výboru byla ustavena pracovní skupina k úrazovému pojištění, které 
bylo uloženo zapracovat všechny náměty a připomínky k úrazovému pojištění pro 
příští schůzi stálého výboru. 

 
     V rámci 7. zasedání stálého výboru se uskutečnilo 8. prosince 2005 Stálý 

výbor projednal zápis z jednání pracovní skupiny k úrazovému pojištění z 10. 11. 
2005, který byl doplněn o další ústní informace. Výbor po  obsáhlé diskusi pověřil 
předsedkyni výboru zpracováním materiálu pro nejbližší zasedání Rady vlády, 
v němž bude zahrnuto stanovisko stálého výboru a doporučení, zařadit problematiku 
úrazového pojištění na nejbližší zasedání Rady vlády za účasti náměstka ministra 
J. Hofmana. Na jednání byl následně schválen  plán práce stálého výboru na rok 
2006. 
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Stálý výbor pro vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu v oblasti BOZP.  
Předsedkyně: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. – Hospodářská komora ČR.  

 
     V roce 2005 byla uskutečněna 4 zasedání Stálého výboru. Obsahem prvého 

zasedání bylo projednání jednotného společného statutu stálých výborů Rady, 
programu činnosti výboru na rok 2006, aktivit ke kampani Evropského týdne 2005, 
zaměřeného na hluk, a ke koordinaci výzkumných úkolů k tématům z oblasti BOZP. 
Na zasedání dne 27.4.2005 byla vedena diskuze o Výroční zprávě o činnosti Rady 
vlády za rok 2004 a hodnoceno plnění programu činnosti Stálého výboru za rok 
2005. Dále se Stálý výbor zabýval návrhem vyhlášky MŠMT o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, a to jejího posuzování, zda jsou zahrnuty jako součást 
vzdělávání i požadavky na BOZP. Návrhy členů výboru k této předloze byly 
zapracovány do souhrnného materiálu, který byl postoupen 3.5.2005 zpracovateli 
právní normy MŠMT.  

 
     Na jednání Stálého výboru dne 14. 9. 2005 bylo hlavním bodem programu 

projednaní návrhů témat výzkumných úkolů zaměřených na BOZP. Záměrem jejich 
projednání bylo vybrat ty úkoly, které budou následně doporučeny Radě vlády 
a jejím prostřednictvím ministerstvům k zadání řešení. Stálý výbor se shodl 
v příslušné záležitosti na doporučení  

 
• sdružit finanční prostředky a sloučit návrhy 2 témat na výzkumné projekty, 

které se odlišují názvy, ale svou podstatou jsou si velmi podobné, a to 
„Systém vzdělávacích kurzů celoživotního vzdělávání v komplexní 
bezpečnosti“ a  „Nástroje a prostředky pro podporu výchovy a vzdělávání 
BOZP“, 

• podporovat úkol „Výkladový slovník BOZP“ (návrh VÚBP) – vzhledem k tomu, 
že existuje skupina odborníků sestavená MPSV pro koordinaci aktivit 
spojených s vytvořením slovníku BOZP, je nutné sladit tyto aktivity, aby 
nemohlo dojít k duplicitě, naopak podpořit jejich spolupráci, aby výsledek byl 
co nejlepší; 

• podporovat úkol „Metodika inspekce nepřiměřené psychické zátěže 
v pracovních systémech (zátěž a stres jako rizikový faktor pracovních 
podmínek)“, 

• vytvořit meziresortní tým pro řešení úkolu „Metody využití informací 
z kategorizace prací v oblasti BOZP“, 

• podporovat úkol „Ovlivňování úrovně BOZP v mikropodnicích a malých 
podnicích“, u kterého změnit cíl projektu, tzn. nesoustředit se na „porovnání a 
posouzení přístupů k BOZP u malých podniků v ČR a v některém ze států 
EU“, ale především na zpracování seznamu nástrojů a faktorů, které 
pozitivně a negativně ovlivňují nebo mohou ovlivnit úroveň BOZP v těchto 
podnicích. 
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Členové Stálého výboru zároveň nedoporučily témata : 

• účinnost prosazování BOZP v praxi – postoje, názory, a motivace 
zaměstnanců a zaměstnavatelů k dané problematice, dopady na tyto skupiny, 
měření  využitelnost zpětné vazby, 

• metody, nástroje, podmínky pro zvyšování úrovně BOZP v rámci nových 
způsobů organizace práce (zvyšování flexibility světa práce a nárůstu výkonu 
práce na jiném než tradičním pracovišti, zejména v malých a středních 
firmách, 

• integrace systému řízení BOZP, kvality a ochrany  životního prostředí 
(management udržitelného rozvoje v rámci organizace,  zvyšování sociální a 
společenské odpovědnosti podniků). 

 
     Na svém zasedání dne 15.11.2005 byl projednán materiálům MŠMT 1 a 2 

„Přístup resortu školství k otázkám výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP“, které byly 
předány na posledním zasedání Rady vlády pro BOZP. Po jejich věcném posouzení 
a odborné diskuzi přijal k oběma dokumentům doporučení pro Radu vlády. Stálý 
výbor schválil jmenování pana Růžičku jako svého zástupce do nově utvořené 
pracovní skupiny na MŠMT pro tvorbu „metodických pokynů pro BOZP ve školství“.  
 
 

 
IV. Výstupy 

 
 

       Rok 2005 byl pro Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
druhým rokem její činnosti. Oproti roku 2004 to byl pro Radu vlády pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci rok, kdy za podpory stálých výborů zintenzívnila svoji 
činnost.  

     Informace o Radě jsou přístupné na internetové stránce Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR 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. 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.  
      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.  
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Přehled vybraných materiálů projednaných Radou vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v roce 2005 (celkový přehled je uveden v kapitole Přehled činnosti 
Rady): 
 

Název projednávaného materiálu 
 

Datum projednání Radou

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci  

22. dubna 2005 

Stav naplňování Národního akčního programu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 –
2006 

22. dubna 2005 

Doporučení stálého výboru č.4 k řešení aktuálních 
problémů v oblasti BOZP 

22. dubna 2005 

Souhrnná zpráva o plnění úkolů Národního akčního 
programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
léta 2004 - 2006 za rok 2004 

17. června 2005   

Osnovy Zprávy o stavu v oblasti bezpečnosti práce 
v ČR v roce 2004 

17. června 2005   

Vývoj a stav na úseku pracovních úrazů, školních 
úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví 
z práce 

17. června 2005   

Informace o plenárním zasedání výboru starších 
inspektorů práce (SLIC)  

17. června 2005   

Zpráva o kontrolní činnosti odborových orgánů nad 
stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 136 zákoníku 
práce za rok 2004 

17. června 2005   

Návrh nařízení vlády o výcviku, způsobilosti a registraci 
obsluh pracovních strojů 

17. června 2005   

Zpráva o činnosti orgánů a organizací státního 
odborného dozoru a o stavu v oblasti bezpečnosti 
práce za rok 2004 

13. října 2005 
 

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2004 13. října 2005 
Informace MŠMT o přístupu resortu školství k otázkám 
výchovy a vzdělávání v oblasti BOZP 

13. října 2005 

Doporučení stálého výboru č.5, týkající se návrhů 
projektů výzkumu pro potřeby státu s termínem 
zahájení prací v roce 2006 

13. října 2005 

Informace o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí 
za rok 2005 

16. prosince 2005 

Stav naplňování Národního akčního programu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 –
2006 

16. prosince 2005 

Plán práce Rady na rok 2006 16. prosince 2005 
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Souhrnná zpráva o stavu v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v České republice v roce 
2004 

16. prosince 2005 

Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje 
na úseku BOZP  

16. prosince 2005 

Informace o plenárním zasedání výboru starších 
inspektorů práce (SLIC) 

16. prosince 2005 

Informace o SÚIP a o návrhu Ročního programu 
kontrolních akcí SÚIP v roce 2006 

16. prosince 2005 

 
 
 
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 2005  
 

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.  
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VIII. Plán činnosti Rady na rok 2006    
 

Návrh plánu práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
rok 2006 schválila Rada na svém zasedání dne 16. prosince 2005. Tento plán lze 
průběžně doplňovat.   
 

V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena 
Rada, jsou na rok 2006 plánována čtyři zasedání: duben, červen, září a prosinec (podle 
potřeby lze operativně změnit).  
 
 

Návrh programu pro jednání Rady v roce 2006  
 
 
      9. zasedání Rady (duben)  
 

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

2. 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. 

3. Informace o plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC). 
4. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
5. Informace MŠMT o řešení problematiky BOZP ve školství. 
6. Souhrnná zpráva o činnosti orgánů inspekce práce v roce 2005 (materiál pro 

informaci). 
7. Informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 

 
 
      10. zasedání Rady (červen)  

 
1. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 
2. Pracovní návrhy prováděcích právních předpisů k zákoníku práce a k zákonu 

o úrazovém pojištění. 
3. Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, nemocí 

z povolání a jiných poškození zdraví z práce. 
4. Projednání zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 

zdraví při práci 
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5. Informace o plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 

6. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
7. Informace o kampani Evropský týden BOZP. 

 
 

11. zasedání Rady (září)  
 
1. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 
2. Projednání Zprávy o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti 

bezpečnosti práce za rok 2005.  
3. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2005.  
4. Zpráva o kontrolní činnosti odborových orgánů nad stavem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 136 zákoníku 
práce za rok 2005. 

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

1. Koncepce řešení problematiky bezpečnosti provozovaných technických zařízení. 
2. Projednání stavu naplňování Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. 
3. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2007. 
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. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 

v oblasti ochrany zdraví při práci a  vrchního báňského dozoru v roce 2007.  
7. Informace o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2006.  
8. Informace o činnosti Stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin).  

 
*** 

 
Výroční zpráva za rok 2005 byla projednána a schválena na 9. zasedání 

Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 18. dubna 2006.   


