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Úvod 

 
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

za rok 2013 
(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.  

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. Cílem 
těchto dokumentů je předcházet poškození zdraví v důsledku pracovních úrazů 
a nemocí z povolání anebo poškozením vzniklým 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. Funkční období všech členů Rady je čtyřleté. V Radě jsou 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. 
Na zasedání Rady jsou pravidelně zváni i ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti 
práce, v.v.i. a ředitel Technické inspekce ČR.   

Předsedkyní Rady je ministryně práce a sociálních věcí. Předsedkyně Rady má právo 
vyžadovat součinnost všech orgánů veřejné správy a dalších institucí ve věcech, 
týkajících se problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 
 

I. Předseda a členové Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci 

 

 

Složení Rady v roce 2013:     
    

Jméno a příjmení Funkce 
v reprezentované 

instituci 

Funkce 
zastávaná 

v Radě  

Člen 
Rady 

od 

Člen 
Rady 

do 

Členství 
ve stálých 
výborech  

Ing. František 
Koníček       

ministr práce 
a sociálních věcí 

předseda 
 

10.7. 
2013 

29.1. 
2014 

 

Ing. Ludmila 
Müllerová 

ministryně práce 
a sociálních věcí  

předsedkyně  
16.11.
2012 

10.7. 
2013 

 

Mgr. Roman 
Chlopčík 

náměstek ministra 
práce a sociálních 
věcí 

1. 
místopředseda 

1.3. 
2013 

31.10.
2013 

 
 

Mgr. Karel 
Machotka 

náměstek 
ministryně práce a 
sociálních věcí  

1. 
místopředseda  

2.3. 
2011 

3.1. 
2013 

 

Ing. Radka 
Sokolová 

místopředsedkyně 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů 

místo-
předsedkyně 

18.12.
2013 

  

Jaroslav Zavadil 

předseda 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů 

místopředseda 
23.6. 
2006 

19.11.
2013 

 

Ing. František 
Hrobský 

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR  

místopředseda  
16.2. 
2004 

  

MUDr. Vladimír 
Valenta, Ph.D.    

náměstek ministra 
zdravotnictví 
a hlavní hygienik 
ČR  

člen  
11.12. 
2012 
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Ing. Miroslava 
Oliveriusová  

náměstkyně 
ministra vnitra  

Členka 
1.8. 
2011 

  

PhDr. Jindřich Fryč    
náměstek ministra 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Člen 
26.3. 
2013 

  

Ing. Petr Špirhanzl  
náměstek ministra 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

Člen 
22.4. 
2010 

26.3. 
2013 

 

Ing. Jan Vylita    

generální sekretář      
Ministerstvo 
obrany 

Člen 
26.3. 
2013 

  

Ing. Michael Hrbata 
náměstek ministra 
obrany 

Člen 
18.4. 
2011 

26.3. 
2013 

 
 

JUDr. Ing. Robert 
Szurman  

ředitel 
Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu  

Člen 
11.10.
2005  

 

místo-
předseda  
stálého 
výboru č. 1 

JUDr. Ing. Jiří 
Nováček  

náměstek 
ministryně pro 
místní rozvoj 

Člen 
26.3. 
2013  

  

Ing. Miroslav Kalous 
náměstek ministra 
pro místní rozvoj  

Člen 
19.3. 
2010 

26.3. 
2013 

 
 

Ing. Vojtěch Munzar  
náměstek ministra 
životního prostředí 

Člen 
26.3. 
2013 

  

PhDr. Ivo Hlaváč 
náměstek ministra 
životního prostředí 

Člen 
9.8. 
2010 

26.3. 
2013  

 
 

Ing. Jaroslav Deml 
náměstek ministra 
dopravy 

Člen 
26.3. 
2013 

  

Ing. Eduard Havel 
náměstek ministra 
dopravy 

Člen 
19.3. 
2010 

26.3. 
2013 

 
 

Mgr. Ing. Rudolf 
Hahn 

generální 
inspektor  
Státního úřadu 
inspekce práce 

Člen 
18.4. 
2006 

 

 
 
 
 

Ing. Ivo Pěgřímek  
předseda 
Českého 
báňského úřadu 

Člen 
1.4. 
2008  

 
 
 
 

Ing. Dana Drábová, 
Ph.D. 

předsedkyně 
Státního úřadu 
pro jadernou 
bezpečnost  

Členka 
16.2. 
2004 

 

 
 
 
 

Doc. Ing. Iva 
Ritschelová, CSc. 

předsedkyně 
Českého 
statistického 
úřadu 

Členka 
27.7. 
2010 

 

 

 

 

 



 5 

Robert Křepinský 
Odborový svaz 
UNIOS  

Člen 
16.2. 
2004 

 
předseda 
stálého 
výboru č. 2 

Zbyněk Moravec   

OS zdravotnictví 
a sociální péče 
ČR  
 

Člen 
26.3. 
2013  

  

Ing. Jan 
Romaněnko 

Českomoravský 
odborový svaz 
pracovníků 
školství  

Člen 
16.2. 
2004 

26.3. 
2013 

 
 
 
 

Mgr. Miroslav 
Kosina 

Českomoravská 
konfederace 
odborových svazů 

Člen 
18.4. 
2006 

 

místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 3 

Ing. Jaromír 
Šedivec 

Asociace 
samostatných 
odborů ČR  

Člen 
16.2. 
2004 

  

Jaroslav Bek 
Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

Člen 
16.2. 
2004 

 

místo - 
předseda 
stálého 
výboru č. 2 

Josef Korbelář 
Zemědělský svaz 
Praha 

Člen 
16.2. 
2004 

 
 
 
 

JUDr. Pavel Novák 
Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví 
ČR 

Člen 
29.6. 
2007 

 
 
 
 

Mgr. Karel Petrželka  
Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

Člen 
3.12. 
2008 

 
 
 

Bc. Libuše 
Bělohlávková 

Akademie práce 
a zdraví, o. s.  

Členka 
16.2. 
2004 

 
předsedkyně 
stálého 
výboru č. 4 

Doc. MUDr. Pavel 
Urban, CSc.  

Státní zdravotní 
ústav  

Člen 
3.12. 
2008  

 

místo - 
předseda 
stálého 
výboru č. 4 

PhDr. Lidmila 
Kleinová, CSc. 

Hospodářská 
komora ČR 

Členka 
16.2. 
2004 

 

předsedkyně 
stálého 
výboru č. 3 
 

Mgr. Lumír Zezulka 

ZEKA plus, s.r.o. 
Zlín, Institut 
vzdělávání 
a služby v BOZP   

Člen 
16.2. 
2004 

 
předseda 
stálého 
výboru č. 1  
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Poznámka:  
 
Stálý výbor č. 1 -  Stálý výbor pro technickou bezpečnost 
Stálý výbor č. 2 -  Stálý výbor pro legislativu 
Stálý výbor č. 3 -  Stálý výbor pro vzdělávání a výzkum 
Stálý výbor č. 4 -  Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku  
 
 
 

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 oddělení bezpečnosti práce  
MPSV vedle své běžné agendy. Tajemníkem Rady je Ing. Petr Mráz, 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 a pracovních skupin Rady,  
 soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady, stálých výborů 

a pracovních skupin 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 a Úřadu vlády 
České republiky (sekce Pracovní a poradní orgány).   

 
 
 
 

III. Přehled činnosti Rady, stálých výborů Rady a pracovních skupin 
Rady 

 

     

1. Přehled činnosti Rady 
 
V desátém roce činnosti Rady se v souladu se schváleným plánem práce Rady na rok 
2013 uskutečnila celkem čtyři zasedání Rady. Ze všech zasedání Rady byly pořízeny 
zápisy, které obsahují závěry k projednávaným bodům a tyto zápisy jsou zveřejněny 
na webových stránkách Rady. Níže je uveden stručný přehled z jednotlivých zasedání 
Rady v roce 2013.   
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37. zasedání Rady se uskutečnilo dne 29. března 2013   
 
Rada schválila Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2012, která byla v květnu 
2013 předložena členům vlády pro informaci. Na tomto zasedání Rada projednávala 
opětovně problematiku úrazového pojištění zaměstnanců ve vztahu k financování 
prevence v oblasti BOZP a rehabilitace po pracovním úrazu. O aktuálním vývoji v oblasti 
úrazového pojištění zaměstnanců informoval zástupce Ministerstva financí. Ten popsal 
dosavadní vývoj, kdy uvedl, že v říjnu 2012 vláda projednala analýzu odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a ve smyslu návrhu věcného řešení uložila 
Ministerstvu financí, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
a Ministerstvem zdravotnictví, připravit návrh právní úpravy do 28. února 2013. 
V uvedeném období byl v Parlamentu ČR projednáván návrh na zrušení zákona 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
Nejprve byl uvedený návrh Poslaneckou sněmovnou přijat, poté byl v Senátu na základě 
senátního návrhu vrácen do Poslanecké sněmovny s návrhem na odložení účinnosti 
zákona č. 266/2006 Sb., do 1. 1. 2015. Tento návrh byl schválen. Zástupce Ministerstva 
financí dále uvedl, že na počátku roku byl vyřazen úkol k přípravě návrhu právní úpravy 
úrazového pojištění z Plánu legislativních prací vlády na rok 2013. Konstatoval, že práce 
se pozastavily a další rozhodnutí bude záviset již na nové politické reprezentaci. Rovněž 
seznámil Radu s okruhem oblastí, které se po zastavení prací na přípravě návrhu právní 
úpravy nyní řeší. S ohledem na uvedené informace Rada pověřila Pracovní skupinu 
Rady vlády pro BOZP pro úrazové pojištění, aby nadále sledovala další vývoj a průběh 
příprav nové právní úpravy v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců.  
 
Rada se zabývala dalšími úkoly Národního akčního programu BOZP pro období 2013 –
2014. Obsáhle projednávala opatření k předložení návrhu právní úpravy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 
ve smyslu § 29 školského zákona, se zvláštním zaměřením na teoretickou výuku, 
praktickou výuku a praktickou přípravu na povolání. Zástupce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy konstatoval, že návrh předmětné vyhlášky prošel vnitřním 
připomínkovým řízením na MŠMT, kde k ní byly vzneseny legislativním útvarem výhrady 
a následně porada vedení návrh vyhlášky neschválila s odůvodněním, že by 
příliš zasahovala do pravomocí ředitelů škol a mohla omezovat aktivity škol. Jako 
alternativu porada vedení navrhla připravit nový metodický pokyn. Členové Rady vlády 
s tímto postupem vyjádřili nesouhlas, neboť z praxe a jednání s řediteli škol vyplývá, že 
by ředitelé škol vyhlášku uvítali. Rada vlády pro BOZP již na svých minulých zasedáních 
podpořila vydání této vyhlášky, a proto doporučila ponechat trvání tohoto úkolu 
a vyzvala odpovědné zástupce MŠMT k aktivní účasti na připravované 3. národní 
konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 
2013“, která se uskutečnila 12. června 2013 v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR.   
 
Ředitel VÚBP, v.v.i. informoval členy Rady o aktuálních problémech ve vědě a výzkumu 
a dále hovořil o úkolech z Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014. 
Informoval také o projektech, o které se VÚBP, v.v.i. v současné době uchází. 
V následné diskuzi se členové Rady zabývali také ekonomickou situací ústavu, kdy 
konstatovali, že pro zachování kvality odborných činností VÚBP, v.v.i., je potřeba tuto 
instituci ekonomicky podporovat jako doposud.  
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Na programu 37. zasedání byl projednán návrh koncepce věcného řešení vyhrazených 
technických zařízení. Za účelem přípravy podkladů na toto zasedání Rady se sešel 
Stálý výbor pro technickou bezpečnost dne 20. 3. 2013. Výbor na tomto zasedání 
nedosáhl společného stanoviska u dvou navržených řešení. Rada s ohledem 
na proběhlou diskuzi pověřila pracovní skupinu působící při Stálém výboru pro 
technickou bezpečnost, aby pokračovala v práci na návrhu koncepce věcného řešení 
vyhrazených technických zařízení, a to v první řadě především se zaměřením na řešení 
následujících otázek: definice vyhrazených technických zařízení, rozsah aplikace 
zákona, povaha a výkon odborného dozoru, způsob provádění potřebných odborných 
úkonů a povaha a povinnosti revizních techniků. Stálému výboru pro technickou 
bezpečnost uložila předložit na červnové 38. zasedání Rady zprávu o dalším vývoji 
věcného řešení vyhrazených technických zařízení. Rada dále vzala na vědomí 
informace o činnosti stálých výborů Rady a členové si vyslechli informaci o stavu prací 
na nové právní úpravě pracovně právních vztahů.  
 
 
38. zasedání Rady se uskutečnilo dne 21. června 2013   
 
Rada projednala zprávu o vývoji a stavu na úseku pracovních úrazů a nemocí 
z povolání a jiných poškození zdraví z práce. V rámci projednání plnění Národního 
akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014 byla věnována pozornost zejména 
úkolům s termínem splnění k 30. 6. 2013. Bylo rozhodnuto, že aktuální situací a vývojem 
v úrazovém pojištění zaměstnanců se bude Rada zabývat na programu 39. zasedání 
Rady v září 2013. V oblasti vědy a výzkumu byli členové Rady seznámeni s kritickou 
finanční situací Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a přijatými opatřeními 
Rady VÚBP, v.v.i., které by měly vést k jeho stabilizaci. Za účelem dalších jednání 
se zřizovatelem byl zpracován aktuální materiál k hospodaření ústavu. Projednány by 
měly být otázky vztahující se nejen k hospodaření a ekonomické situaci ústavu, ale také 
postavení a další působnost VÚBP, v.v.i.. Mgr. Chlopčík informoval, že je připraven sejít 
se v krátké době s ředitelem VÚBP, v.v.i. a dalšími zástupci Rady ústavu a na tomto 
jednání probrat ekonomickou situaci ústavu a další nastolené okruhy problémů. 
O výsledku jednání bude Rada informována na jejím příštím zasedání.  
 
Rada na minulém zasedání pověřila pracovní skupinu působící při Stálém výboru 
pro technickou bezpečnost, aby pokračovala v práci na návrhu koncepce věcného 
řešení vyhrazených technických zařízení. Zástupce stálého výboru uvedl, že se výbor 
sešel 11. června 2013 a projednával různé návrhy řešení. S ohledem na složitost této 
problematiky budou k dalším jednáním přizváni zástupci zaměstnanců a dozorových 
orgánů s tím, že Rada vlády bude informována o závěrech jednání na dalším zasedání.  
Členové Rady byli dále seznámeni s průběhem a závěry 3. národní konference 
„Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2013“, 
která se uskutečnila 12. června 2013 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. 
Na programu byla současná právní úprava BOZ ve školství, dále úrazovost dětí, žáků 
a studentů včetně prevence ve školách a školských zařízeních a příkladů správné praxe. 
Jedním ze stěžejních témat byl právě stav přijetí nové právní úpravy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. V této souvislosti bylo zdůrazněno, 
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že všichni účastníci konference, a to včetně zástupců České školní inspekce, 
jednoznačně podpořili vydání vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona, 
se zvláštním zaměřením na teoretickou výuku, praktickou výuku a praktickou přípravu 
na povolání. Diskutována byla také nutnost dořešit právní úpravu BOZ studentů 
vysokých škol včetně evidence úrazů.  
 
Generální inspektor Státního úřadu inspekce práce vystoupil s informací z 64. zasedání 
Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC - Senior Labour Inspectors’ Committee), které 
se konalo 21. – 22. 5. 2013 v Dublinu. V rámci tzv. tematického dne se konala 
konference na téma „Informační systémy a Inspekce práce“. Informace o činnosti 
stálých výborů Rady přednesli předsedkyně a předsedové těchto výborů včetně 
informace o činnosti Pracovní skupiny pro zpracování návrhu nového nařízení vlády, 
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které 
je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru, ustavené v rámci Stálého výboru pro legislativu. Členové Rady vyslechli 
jednotlivé informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovněprávních vztahů 
v oblasti BOZP.  
 
 
39. zasedání Rady se uskutečnilo dne 27. září 2013    
 
K projednání bodu řešení úrazového pojištění zaměstnanců byli přizváni zástupci 
Ministerstva financí a vrchní ředitel sekce sociálně pojistných systémů MPSV. Zástupce 
MPSV připomněl dosavadní vývoj v oblasti právní úpravy úrazového pojištění 
a seznámil členy Rady s dalšími záměry MPSV. Informoval o přípravě návrhu zákona 
k posunutí účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
v platném znění, ještě o jeden rok (tj. od 1. 1. 2016). Dalším záměrem je připravit pro 
vládu rozhodovací materiál nelegislativní povahy, který by měl být kvalifikovaným 
podkladem pro rozhodnutí o dalším postupu. V tomto materiálu by měly být zapracovány 
všechny varianty možného řešení s uvedením jejich kladů a záporů. Při zpracování 
materiálu se počítá se spoluprací s Radou vlády pro BOZP a Pracovní skupinou Rady 
k úrazovému pojištění. Jako možné varianty řešení byly uvedeny pojištění 
zaměstnavatelů u komerčních pojišťoven, pojištění zaměstnavatelů u veřejnoprávního 
subjektu a veřejnoprávní pojištění zaměstnanců s definovanými dávkami. V diskuzi dále 
zaznělo, že odložení účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o jeden rok je dostatečné 
a nemělo by být na delší dobu. Podstatné je získání finančních prostředků 
pro přípravnou ale i realizační fázi systému úrazového pojištění. Rada vlády pro BOZP 
uložila Pracovní skupině Rady k úrazovému pojištění nadále sledovat a konzultovat 
problematiku úrazového pojištění s příslušnými odbornými útvary MPSV. Zároveň 
podpořila a schválila účast zástupce Ministerstva financí v této pracovní skupině.  
 
Rada se dále zabývala plněním úkolů Národního akčního programu BOZP pro období 
2013 – 2014. V případě opatření, která mají vazbu na úrazové pojištění a zajištění 
financování systému BOZP je hlavním problémem, že se dosud nepodařilo ze systému 
úrazového pojištění získat finanční prostředky k naplnění opatření Národního 
akčního programu BOZP a k realizaci Národní politiky BOZP. Přitom kdyby zákon 
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č. 266/2006 Sb. byl účinný, při 6% z vyplacených dávek by bylo na prevenci 
a rehabilitaci v oblasti BOZP k dispozici jen pro rok 2013 přes 200 mil. Kč. Byly rovněž 
diskutovány možnosti jak získat finanční prostředky na mezidobí než bude zaveden 
funkční systém úrazového pojištění. Rada vlády pro BOZP se k oběma opatřením vrátí 
na 40. zasedání Rady v prosinci. Mgr. Chlopčík uvedl, že se spojí s náměstkem ministra 
financí a pokusí se s ním projednat možnosti financování na přechodné období. 
K dalšímu opatření, které se týká vyhrazených technických zařízení, předseda Stálého 
výboru pro technickou bezpečnost konstatoval, že zpracování návrhu koncepce 
věcného řešení vyhrazených technických zařízení je poměrně komplikovaná záležitost, 
kterou se pracovní skupina působící při tomto stálém výboru zabývá již dlouhou dobu. 
Pracovní skupina začala řešit jednotlivé body se zaměřením na řešení následujících 
otázek: definice vyhrazených technických zařízení, rozsah aplikace zákona, povaha 
a výkon odborného dozoru, způsob provádění potřebných odborných úkonů a povaha 
a povinnosti revizních techniků. Další zasedání Stálého výboru pro technickou 
bezpečnost předpokládá v listopadu, kde ale neočekává projednání všech uvedených 
otázek. Byl vysloven názor, že by pracovní skupina měla být doplněna o zástupce MPO, 
který má na starosti technická zařízení a výrobky jako takové. Zástupce MPO přislíbil, 
že se pokusí takového odborníka do pracovní skupiny nominovat.  
 
K problematice návrhu systémového řešení ucelené rehabilitace osob po 
pracovním úrazu a nemoci z povolání zazněla informace se stavem k září 2013, a to že 
práce mezirezortní pracovní skupiny k systémovému řešení ucelené rehabilitace se 
znovu v tomto období obnovila a je opětovně vedena Ing. Kafkou, který spolupracuje 
s MPSV externě. Rada se v rámci projednávání dalších bodů programu seznámila se 
Zprávou o činnosti Státního úřadu inspekce práce, Roční souhrnnou zprávou 
o výsledcích kontrolních akcí za rok 2012, a dále se Zprávou orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci, Zprávou o stavu bezpečnosti v hornictví 
a prezentacemi o kontrolní činnosti odborových organizací nad stavem BOZP za rok 
2012. Rada vzala na vědomí informace o činnosti stálých výborů Rady a vyslechla 
informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
 
Rada projednávala také problematiku řešení postupu při odškodňování pracovních 
úrazů a nemocí z povolání podle pracovněprávních předpisů v souvislosti s nabytím 
účinnosti občanského zákoníku a zrušením vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění 
bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tato vyhláška se v Radě projednávala již na 
dřívějších zasedáních Rady, kdy bylo členy Rady upozorňováno, že předmětná vyhláška 
bude zrušena, a že je třeba hledat způsob jejího opětovného vydání. Při nejasném 
postupu se dá očekávat řada soudních sporů o výši odškodnění. Rada vlády pro BOZP 
přijala závěr, kdy vyzvala 1. místopředsedu Rady Mgr. Chlopčíka, aby projednal tuto 
problematiku s ministrem práce a sociálních věcí a následně též v Legislativní radě 
vlády.   
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40. zasedání Rady se uskutečnilo dne 13. prosince 2013 
 
Rada vlády pro BOZP projednala problematiku odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání s ohledem na předložený návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, 
a další související zákony, a vnímá tento návrh jako technickou novelu. Dále 
se seznámila s průběhem prací na analytickém materiálu k odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracovávaném na MPSV a vzala na vědomí 
informaci, že další verze materiálu bude předložena k připomínkám v únoru 2014. 
Rovněž doporučila, aby stanovisko Rady bylo součástí tohoto analytického materiálu při 
jeho předložení vládě ČR. V důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 266/2006 Sb., by mělo být zdůrazněno, že je v současné době připravován výše 
uvedený analytický rozhodovací materiál. Rada se shodla na tom, že při přípravě nové 
právní úpravy v oblasti úrazového pojištění, by měl být zohledněn význam systému 
úrazového pojištění v oblasti BOZP. Ministerstvu financí doporučila, aby se vyjádřilo, 
zda současný systém provozování úrazového pojištění neodporuje pravidlům EU a je 
v souladu s pravidly hospodářské soutěže. Pracovní skupina Rady k úrazovému 
pojištění bude nadále sledovat a konzultovat problematiku úrazového pojištění 
s příslušnými odbornými útvary MPSV. 
 
Rada vlády pro BOZP dále projednala a schválila usnesení z mimořádného rozšířeného 
zasedání Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady k problematice 
odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve vazbě na účinnost nového 
občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Při odškodňování pracovních úrazů a nemocí 
z povolání se i od 1. 1. 2014 při náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění 
postupuje podle vyhlášky č. 440/2001 Sb., a to na základě § 394 odst. 2 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a s přihlédnutím k § 372 odst. 2 a k § 1a zákoníku 
práce, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a to s ohledem na právní jistoty zaměstnanců. 
Existuje všeobecný souhlas, že by obě dvě pojišťovny, provozující zákonné pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, měly postupovat stejným způsobem, tedy podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. 
V usnesení bylo doporučeno, aby ministerstva zdravotnictví a práce a sociálních věcí 
uveřejnila na svých webových stránkách sdělení, že se i nadále postupuje od 1. 1. 2014 
podle této vyhlášky při vydávání lékařských posudků o bodovém hodnocení bolesti 
a ztížení společenského uplatnění při odškodňování pracovních úrazů a nemocí 
z povolání. 
 
Rada na tomto zasedání v souladu s Národním akčním programem BOZP pro období 
2013 – 2014 projednala a schválila návrh Pracovní skupiny pro aktualizaci Seznamu 
nemocí z povolání a Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku na aktualizaci 
Seznamu nemocí z povolání, který je přílohou nařízení vlády č. 114/2011 Sb. Doporučila 
předsedovi Rady, aby inicioval legislativní proces aktualizace Seznamu nemocí 
z povolání ve smyslu předloženého návrhu. Pracovní skupině k aktualizaci seznamu 
nemocí z povolání bylo uloženo, aby do 31. ledna 2014 projednala návrh Ministerstva 
zdravotnictví na zpřesnění diagnostických kritérií impingement syndromu tak, aby 
případná změna mohla být doplněna k již schváleným návrhům na aktualizaci seznamu. 
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Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku, ve spolupráci s mezirezortní pracovní 
skupinou pro aktualizaci Seznamu nemocí z povolání, bude sledovat průběh 
legislativního procesu a podílet se na odborné spolupráci. 
 
V dalším bodě bylo projednáno plnění úkolů Národního akčního programu BOZP 
pro období 2013 – 2014. U některých opatření Rada rozhodla, s ohledem na aktuální 
situaci, o úpravě termínů. Místopředseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost 
informoval o pokračujících pracích na řešení oblasti vyhrazených technických zařízení. 
Členové Rady vyjádřili znepokojení na dlouhodobě neřešených opatřeních Národního 
akčního programu BOZP. Zejména se jedná o nevydanou vyhlášku k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 
ve smyslu § 29 školského zákona, se zvláštním zaměřením na teoretickou výuku, 
praktickou výuku a praktickou přípravu na povolání. Dalším problémem je neřešená 
právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně evidence 
a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia. Bylo rozhodnuto, že bude nutné 
tuto problematiku znovu projednat se zástupci MŠMT a vysvětlit závažnost problému. 
K činnosti mezirezortní pracovní skupiny k systémovému řešení ucelené rehabilitace 
osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání byla podána informace, že práce dospěly 
do fáze, kdy je připraven návrh tezí právní úpravy koordinované rehabilitace, který by 
měl být po vnějším připomínkovém řízení předložen do vlády.   
 
Rada projednala stav v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání na úseku BOZP. V rámci 
tohoto bodu členové Rady vyslechli dvě vystoupení, ve kterých byli nejprve 
RNDr. Malým, Ph.D. seznámeni s projekty výzkumu a vývoje na úseku BOZP, řešených 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., a dále s aktuálními problémy v této 
oblasti. Doc. MUDr. Urban, CSc. ze Státního zdravotního ústavu vystoupil s prezentací 
k výzkumu SZÚ v oblasti BOZP v roce 2013. Uvedl, že v roce 2013 se v SZÚ řešilo 
celkem 6 projektů vztahujících se k problematice BOZP, přičemž ve srovnání s minulými 
roky jde o klesající trend.  
  
V rámci dalších bodů programu, Rada projednala zaměření kontrolní činnosti orgánů 
inspekce práce, orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci 
a vrchního báňského dozoru v roce 2014. Rada dále projednala a schválila plán práce 
Rady na rok 2014. Informaci o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce 
(SLIC) a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání přednesl náměstek 
generálního inspektora SÚIP. Členové Rady byli dále seznámeni s informacemi 
o činnosti stálých výborů Rady a informacemi o aktuální situaci v legislativní a jiné 
činnosti oblasti BOZP.  
 
Mgr. Kosina seznámil ostatní členy Rady s Rezolucí Evropské odborové konfederace 
související s vydáním Sdělení REFIT  - "Program pro účelnost a účinnost právních 
předpisů (REFIT): výsledky a další kroky", kterým dne 2. října 2013 Evropská komise 
přijala další krok v procesu zaměřeném na deregulaci Evropy. V návaznosti na 
proběhlou diskuzi bylo Radou přijato následující usnesení: „Ve Sdělení COM (2013) 685 
"Program pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) - výsledky a další kroky" 
Evropská komise oznámila, že zastaví práce na legislativních úpravách v oblasti BOZP, 
včetně těch, které byly dohodnuty sociálními partnery na evropské úrovni. To jsou 
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mimořádně znepokojující kroky, které mohou vést k nebezpečnému snižování ochrany 
zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Rada vlády pro BOZP nesouhlasí s tímto postupem 
a navrhuje, aby nově ustavená vláda ČR učinila potřebné kroky k tomu, aby nedošlo 
k uskutečnění záměru Evropské komise tj., ke snížení ochrany zdraví a bezpečnosti 
pracovníků. Rada vlády pro BOZP nemění svůj postoj a podporuje přijetí nové Strategie 
EU pro bezpečnost a zdraví při práci pro léta 2013-2020 v co nejkratším možném 
termínu.“ 
 
 
 

2. Přehled činnosti stálých výborů Rady a pracovních skupin 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. Na 22. zasedání 
dne 19. června 2009 Rada schválila statuty a zjednodušené názvy stálých výborů 
Rady včetně jejich přečíslování.  

 

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 technickou bezpečnost 
Předseda: Mgr. Lumír Zezulka  

     Místopředseda: JUDr. Ing. Robert Szurman 

 
V roce 2013 se stálý výbor sešel celkem třikrát, 21. března, 11. června a 30. října. 
Předmětem zasedání výboru byla zejména problematika vyhrazených technických 
zařízení, právní analýza postavení koordinátora BOZP na staveništi a právní úprava 
zákona č. 309/2006 Sb., 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 (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů.  
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Dále se zabýval plánem práce výboru na rok 2013 a především prioritními 
opatřeními Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014 v gesci 
stálého výboru, kterými jsou: 
 
1. Zpracování věcného záměru zákona o zajištění bezpečnosti provozu technických 

zařízení s vyšší mírou zbytkového provozního rizika. 
Náplň pěti zásadních otázek vyhrazených technických zařízení: 

 definice vyhrazených technických zařízení, 

 rozsah aplikace zákona, 

 povaha a výkon odborného dozoru, 

 způsob provádění potřebných odborných úkonů, 

 povaha a povinnosti revizních techniků. 
 
2. Zpracování návrhu novely zákona č. 309/2006 Sb.            

 odborná způsobilost fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 
BOZP a k činnostem koordinátora BOZP na staveništi, 

 působnost a realizace ustanovení vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti 
a registraci obsluh stavebních strojů s vypracováním studie MPO ČR. 

 
3. Postavení „Koordinátora BOZP na staveništi“ a novelizace stávající úpravy. 

 
 

Stálý výbor pro legislativu 
Předseda: Robert Křepinský  

     Místopředseda: Jaroslav Bek  
 
Stálý výbor zasedal v roce 2013 celkem dvakrát, a to na základě plánu práce. 
Kromě stálých bodů programu týkajících se informace o stavu legislativy s důrazem 
na plnění Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014 
a prosazování a vynucování právních předpisů v oblasti BOZP v praxi se činnost 
stálého výboru dále soustředila na tyto aktivity: 
a) významně se podílel na tvorbě návrhu novely nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu a návrhu nařízení 
vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je 
zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru, 

b) společně se Stálým výborem pro technickou bezpečnost zahájil práce nad 
budoucí právní úpravou bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou 
mírou ohrožení života a zdraví, 

c) projednal návrh novely zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, o posunutí účinnosti tohoto zákona, 

d) projednal roční zprávy o činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany 
veřejného zdraví, České školní inspekce, Českého báňského úřadu, Ministerstva 
vnitra, Ministerstva obrany a odborových organizací za rok 2012,  
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e) projednal situaci po zrušení vyhlášky č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti 
a ztížení společenského uplatnění po nabytí účinnosti nového občanského 
zákoníku – zákon č. 89/2012 Sb. 
 

Stálý výbor v rámci výše uvedených bodů programu přijal řadu usnesení, která byla 
projednávána na pravidelných zasedáních Rady vlády pro BOZP a které se zejména 
týkala problematiky úrazového pojištění, právní úpravy a legislativního vývoje oblasti 
BOZP, právní úpravy problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků 
a studentů, a samotné činnosti kontrolních a dozorových orgánů působících v oblasti 
BOZP. 
 
V rámci Stálého výboru pro legislativu dále pracovala tripartitně obsazená „Pracovní 
skupina pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí“, která projednávala 
návrhy na změny přípustných expozičních limitů (PEL) a nejvyšších přípustných 
koncentrací (NPK-P) chemických látek či jejich směsí, které jsou stanoveny 
v nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Pracovní skupina 
pro tvorbu návrhu nařízení vlády, které by mělo nahradit stávající nařízení vlády 
č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, 
které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru. Tato poslední jmenovaná pracovní skupina se v roce 2013 sešla celkem 
pětkrát a jejím úkolem bylo v prvotní fázi posouzení nutnosti nové právní úpravy a na 
základě toho tvorba nového nařízení vlády. Pracovní skupina předpokládá, že by 
mohl být uvedený návrh předán na MPSV v průběhu roku 2014.  
 
 

Stálý výbor pro vzdělávání a výzkum 
Předsedkyně: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. 

     Místopředseda: Mgr. Miroslav Kosina 
 

Stálý výbor se na svých dvou zasedáních věnoval především problematice 
vzdělávání a výzkumu v oblasti BOZP. Dne 7. 2. 2013 se v Poslanecké sněmovně 
PČR konala 5. Schůze podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost výboru 
pro sociální politiku, na které byly představeny priority Národního akčního programu 
BOZP pro období 2013 – 2014. Předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání 
a výzkum vystoupila k prioritě VI. - vzdělávání specialistů v oblasti BOZP.   
 
Dne 25. 4. 2013 se členové stálého výboru a členové Komory BOZP a PO ČR 
zúčastnili odborného semináře na téma „Vyhláška o pracovně lékařských službách 
a o některých druzích posudkové péče“. Na základě předchozích diskuzí se účastníci 
dohodli, že výše uvedená přednáška je první přednáškou v rámci „Celoživotního 
vzdělávání v oblasti BOZP“. Každý účastník dostal osvědčení o účasti na této 
přednášce. Kromě výše uvedeného informovala PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. 
o projektu Národní soustavy kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů. Byla 
schválena pozice „Technik BOZP“, která obsahuje požadavky na začátečníka 
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v oblasti BOZP a na proces jeho vzdělávání. Pozice „Manažer BOZP“ se nachází 
v procesu dopracování, prověření a následného uznání. Poděkovala zástupkyni 
MPSV, za spolupráci v rámci Sektorové rady pro bezpečnost, ochranu osob 
a majetku a bezpečnosti práce, která by mohla vést v dalším období k obohacení 
požadavků na znalosti a dovednosti pro různé kvalifikační stupně. Ředitel VÚBP, 
v.v.i. informoval o aktuální situaci Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. 
a výzkumu v oblasti BOZP. Stálý výbor nabídl pomoc při řešení ekonomické situace 
ústavu.  
 
Cílem zasedání stálého výboru dne 19. 6. 2013 byly informace o stavu legislativy 
BOZP a zejména zákona č. 309/2006 Sb., 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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, včetně přípravy změn tohoto zákona. 
Předsedkyně výboru podrobně informovala o „Trendech ve výchově a vzdělávání 
v BOZP v zemích EU a ČR“, o nichž se hovořilo na zasedání pracovní skupiny pro 
„OSH Directives in the EU Member States“ v Lucembursku. 
 
Na dalším zasedání dne 28. 11. 2013 se stálý výbor zabýval následujícími problémy: 
Projektem Národní soustavy kvalifikací, kdy zazněla stručná informace o průběhu 
tohoto projektu fungujícího podle zákona č. 179/2006 Sb. Dále byli členové výboru 
informováni o činnosti Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku 
a bezpečnost práce, a o spolupráci s MPSV a oddělením bezpečnosti práce.  
Dalším tématem byl výzkum v oblasti BOZP – ředitel Výzkumného ústavu 
bezpečnosti práce, v.v.i. informoval o současné situaci výzkumného ústavu 
a o možnostech, které se začínají rýsovat v zemích EU pro další vývoj v oblasti 
BOZP. Zmínil návrhy, jak podpořit výzkum v oblasti BOZP, který je součástí 
Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014. Dalším projednávaným 
tématem byla oblast úrazového pojištění, kterou se stálý výbor opakovaně zabývá.  
 
Předsedkyně výboru upozornila na skutečnost, že ekonomická situace začíná 
ovlivňovat i oblast BOZP tím, že celá řada, zejména malých a mikro firem, nechce 
spolupracovat s odborníky pro BOZP, protože na ně nemá finanční prostředky, a to 
bez ohledu na skutečnost, že pracovní úraz nebo úrazy by mohly pro ně být finančně 
zcela zničující. PhDr. Kleinová poděkovala všem členům stálého výboru a hostům 
za aktivní účast na všech zasedáních výboru.  

 

 

Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku 
Předsedkyně: Bc. Libuše Bělohlávková  

    Místopředseda: Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 

 
V uplynulém roce pracoval výbor podle předem schváleného časového plánu práce. 
Celkem se konalo 8 zasedání výboru (v pořadí 64. až 71.), z nichž prosincové jednání 
bylo společné se Stálým výborem pro vzdělávání a výzkum.  
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Vzhledem k šíři věcné působnosti výboru a aktivnímu přístupu jeho členů, byla 
v průběhu minulého roku otevřena řada nových témat, která vyžadují řešení. Jejich 
projednání bylo zařazeno na program konferencí v Parlamentu ČR. Průběh akcí  
a přijaté závěry byly následně projednány v Radě vlády, včetně návrhů doporučení 
k řešení.  

V první polovině roku 2013 spočívalo velké množství práce, vedle průběžné kontroly 
a projednání plnění opatření Národního akčního programu pro období 2013 – 2014, 
která jsou v působnosti výboru, na přípravě programového a organizačního zajištění 
významných akcí, které proběhly na půdě Parlamentu ČR za aktivní účasti členů 
výboru. 

Jednalo se o prezentaci NAP BOZP pro období 2013 – 2014 ve Výboru pro sociální 
politiku PS PČR v únoru 2013 (blíže uvedeno u činnosti PS pro přípravu národních 
dokumentů BOZP a pro úrazové pojištění), dále pak o přípravu a realizaci konference 
k problematice agenturního zaměstnávání v květnu 2013 v Poslanecké sněmovně 
PČR a o konferenci k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství v červnu 
2013 v Senátu PČR. Blíže o jednotlivých akcích dále v textu. 

V druhé polovině roku 2013 byla detailně projednávána problematika úrazového 
pojištění, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, zejména pak návrh 
aktualizace Seznamu nemocí z povolání, úroveň zajišťování bezpečnosti  
a ochrany zdraví ve školách a školských zařízeních, stav přípravy návrhu právní 
úpravy rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání. Předmětem jednání 
byly závěrečné zprávy o činnosti jednotlivých dozorových a kontrolních orgánů 
v oblasti BOZP, bylo prováděno hodnocení významných akcí zajišťovaných z úrovně 
výboru v Parlamentu ČR, zejména pak rozpracování přijatých závěrů a projednání 
vznesených podnětů. 

Hlavní tematické okruhy projednávané ve výboru v průběhu roku 2013: 

1. Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a úrazové pojištění 

a) Opakované projednávání nedostatků souvisejících s odškodňováním pracovních    
úrazů a nemocí z povolání ze strany pojišťoven (zejména Kooperativy), konkrétně 
např. případy, kdy pojišťovna vyvíjí snahu rozhodovat o tom, zda je či není úraz 
pracovním úrazem, což dle ZP spadá do působnosti zaměstnavatele (průběžně). 

b) Z hlediska dalšího postupu při odškodňování bolesti a ztížení společenského 
uplatnění po nabytí účinnosti nového občanského zákoníku, který zrušil vyhlášku 
č. 440/2001 Sb., bylo z iniciativy členů výboru a odborných lékařských 
společností dne 5. prosince 2013 uspořádáno na MPSV rozšířené zasedání 
výboru. Jednání se zúčastnili zástupci zainteresovaných orgánů státní správy, 
zaměstnavatelů a zaměstnanců, odborných společností, příslušných pojišťoven 
(Kooperativy a České pojišťovny) a odborníků z řad právníků z praxe. Výstupem 
tříhodinového jednání bylo - společné usnesení s návrhem řešení, které bylo 
následně projednáno a schváleno Radou vlády s doporučením, zveřejnit přijaté 
usnesení na webové stránce MZ ČR a následně i MPSV (březen až prosinec 
2013). 
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c) Projednání návrhu zákona na změnu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém 
pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších změn, a souvisejících předpisů, 
kterým se navrhuje odložení účinnosti o další jeden rok (do 1. 1. 2016), 
a příprava stanoviska uplatněného prostřednictvím předsedkyně výboru v PS 
Rady vlády a při projednávání a na 39. zasedání Rady vlády (září 2013). 

d) Projednání první pracovní verze analytického materiálu MPSV „Zabezpečení    
zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání“ – stanovisko výboru bylo 
uplatněno jako podklad pro jednání PS Rady vlády a následně pak 
na 40. zasedání Rady vlády (říjen – prosinec 2013). 

 

2. Agenturní zaměstnávání   

a) Na základě podnětů z praxe a ve spolupráci s odborem služeb trhu práce MPSV     
a asociacemi agentur práce byly projednány hlavní nedostatky této formy 
zaměstnávání z hlediska BOZP, byl ze zainteresovaných stran ustaven přípravný 
výbor k programovému a organizačnímu zajištění konference k této problematice, 
který k projednání přípravy zasedal celkem třikrát (únor až duben 2013). 

b) Dne 22. května 2013 byla uspořádána v Poslanecké sněmovně PČR, pod záštitou  
       předsedkyně podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost Výboru pro sociální       
       politiku PS  PČR Ing. Vladimíry Lesenské, konference „Agenturní zaměstnávání –  
       právní úprava a praxe“. Akce s účastí předních představitelů státní správy,  
       sociálních partnerů, agentur práce a odborníků z praxe se setkala s mimořádným  
       zájmem (224 účastníků). Hlavní výstupy z hlediska BOZP: 

 nutnost provádění efektivní kontroly úrovně BOZP (zejména zdravotní  
    a odborná způsobilost k výkonu příslušné práce; 

 zvážit omezení poskytování agenturního zaměstnávání; 

 potřeba právní úpravy ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním  
    postižením; 

 podpořit další jednání a diskuze o nově přijaté legislativní úpravě v oblasti  
               pracovně lékařských služeb. 

c) Následně bylo ve výboru provedeno vyhodnocení průběhu a závěrů konference  
       předloženo Radě vlády, která vzala po diskuzi přednesené informace na vědomí    
      (červen 2013). 

 
3. Pracovně lékařské služby a problematika nemocí z povolání 

a) Na zasedáních výboru probíhaly opakovaně diskuse mezi zástupci MZ ČR  
       a odborníky z praxe, týkající se uplatňování nových zdravotnických předpisů,     
      včetně nedostatků zjišťovaných dozorovými a kontrolními orgány v praxi        
      (průběžně). 

b) Výbor projednal zprávu o vývoji a stavu nemocí z povolání v ČR za rok 2012 
(září). 

c) Výbor byl průběžně informován o činnosti mezirezortní pracovní skupiny pro  
       aktualizaci Seznamu nemocí z povolání. Na listopadovém zasedání byl výborem  
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      schválen předložený návrh PS na aktualizaci Seznamu nemocí z povolání  
      a doporučen Radě vlády k projednání a ke schválení na jejím 40. zasedání  
      (listopad, prosinec) – viz níže činnost mezirezortní PS.  

 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů 

a) Za aktivní účasti členů výboru byl připraven program a organizační zabezpečení  
      3. národní konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální  
      témata 2013“, pořádané pod záštitou předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu,  
      výzkum, lidská práva a petice senátora PhDr. Marcela Chládka, MBA. Konference  
      se konala dne 12. června 2013 v Jednacím sále Senátu PČR, v přímém přenosu,  
      za účasti 124 vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, vedoucích  
      představitelů MŠMT a dalších zainteresovaných odborníků z oboru (únor až  
      červen).  

Jednání konference proběhlo v pěti programových blocích 

 Současná právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství    
 Úrazovost dětí, žáků a studentů – vývoj, současný stav a prevence 
 Problémy v prevenci rizik ve školách a školských zařízeních 
 Ergonomie – základ zdravotní prevence ve školství 
 Správná praxe 

b) Výbor provedl vyhodnocení průběhu červnové konference a prostřednictvím   
       předsedkyně předložil přijaté závěry Radě vlády k projednání na 39. zasedání    
       s tím, že závěry přijaté v předchozích ročnících opakovaně nebyly naplněny. 

       Jedná se především o dvě nesplněná prioritní opatření NAP BOZP pro  
       období 2013 – 2014 v odpovědnosti rezortu MŠMT (priorita IV/8,9), a další   
       návrhy ke zvýšení prevence bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách  
       a školských zařízeních (červen 2013). 

c) V návaznosti na podnět z konference se výbor zabýval problematikou prevence  
       rizik při vzdělávání žáků s těžkým a kombinovaným zdravotním postižením.  
       V rámci jednání vystoupila s prezentací praktických zkušeností ředitelka Základní  
       speciální školy a Praktické školy v Jihlavě Mgr. Zuzana Šimková. Po obsáhlé  
       diskuzi bylo rozhodnuto zařadit toto závažné téma dalšímu jednání (listopad    
       2013). 

 
5. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání 

Požadavek na přípravu právní úpravy rehabilitace osob po pracovním úrazu  
a nemoci z povolání je několik let opakovaně zařazován jako priorita Národního  
akčního programu BOZP.  

     Vzhledem k významu systémového řešení rehabilitace pro zpětné začlenění  
     postižených osob do pracovního procesu, se jedná o dlouhodobě nevyřešený  
     problém se sociálně ekonomickými důsledky.  

     Prostřednictvím předsedkyně výboru byl v průběhu roku výbor informován  
     o výsledcích práce mezirezortní pracovní skupiny (zřízené na MPSV), na přípravě   
     návrhu právní úpravy koordinované rehabilitace osob se zdravotním postižením  
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     s tím, že v závěru roku 2013 byl návrh tezí koordinované rehabilitace rozeslán  
     do vnějšího připomínkového řízení (projednáváno průběžně). 

     
Činnost Mezirezortní pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu 
nemocí z povolání 

Předsedkyně: Bc. Libuše Bělohlávková  
Tajemník: Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 

 
Mezirezortní pracovní skupina pro aktualizaci Seznamu nemocí z povolání, zřízená 
Radou vlády v rámci Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku, se 
v roce 2013 sešla dne 22. října. Navázala na výsledky jednání v roce 2012  
a projednala další tři návrhy na aktualizaci Seznamu nemocí z povolání (dále také 
„Seznam“) předložené odborníky ze Společnosti nemocí z povolání, Společnosti 
pracovního lékařství ČLS JEP a z Národního referenčního pracoviště pro fyziologii  
a psychofyziologii práce. Tyto návrhy byly pro diskuzi přijaty.  

Protože v roce 2013 uplynul dvouletý interval, ve kterém Priorita III, Opatření 7 
Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014, ukládá provádět revizi 
Seznamu nemocí z povolání a v případě potřeby navrhnout jeho aktualizaci, připravila 
Pracovní skupina na svém zasedání 22. 10. 2013 výsledný materiál obsahující 
celkem šest projednaných návrhů na aktualizaci Seznamu. Tím bylo opatření III/7 
Národního akčního programu BOZP splněno. 

Navrhované změny Seznamu vycházejí ze zkušeností získaných v průběhu 
uplynulých dvou let uplatňování současného Seznamu v praxi, zohledňují nové 
vědecké poznatky v oblasti nemocí z povolání a směřují k další harmonizaci českého 
Seznamu s Doporučením Komise č. 2003/670/ES, o evropském seznamu nemocí  
z povolání, a s Doporučením č. 194 Mezinárodní organizace práce o seznamu 
nemocí z povolání, registraci a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, v jeho 
znění z roku 2010. Návrh rovněž vychází vstříc požadavkům na zjednodušení  
a kultivaci legislativy v oblasti BOZP. Podle názoru odborné veřejnosti lze v případě 
realizace navrhovaných změn očekávat z tohoto titulu přiznání nových onemocnění  
v řádu několika málo desítek případů ročně. Avšak vzhledem k dlouhodobě 
klesajícímu trendu výskytu nemocí z povolání, by realizace navržených změn nevedla 
ke zvýšení absolutního počtu přiznaných nemocí z povolání, proto se nepředpokládá 
významný ekonomický dopad.  

Návrh Pracovní skupiny byl dne 14. listopadu 2013 projednán na 70. zasedání 
Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku, který doporučil jeho předložení 
Radě vlády pro BOZP k projednání a ke schválení. Rada vlády návrh projednala  
a schválila na svém 40. zasedání dne 13. 12. 2013. Doporučila předsedovi Rady 
vlády, aby ve smyslu předloženého návrhu inicioval legislativní proces aktualizace 
Seznamu nemocí z povolání.  

Posléze zástupce MZ požádal, aby návrh vzal dodatečně v potaz připomínky 
veřejného ochránce práv na zpřesnění diagnostických kritérií impingement syndromu. 
Rada vlády uložila Pracovní skupině, aby požadavek MZ projednala do 
31. ledna 2014. 
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Činnost Pracovní skupiny pro přípravu národních dokumentů BOZP 
a pro úrazové pojištění 

    Předsedkyně: Bc. Libuše Bělohlávková  
 

Pracovní skupina pro přípravu národních dokumentů BOZP působí průběžně po dobu 
činnosti Rady vlády pro BOZP. Jejím hlavním úkolem je připravovat návrhy národních 
dokumentů BOZP, kterými jsou Národní politika BOZP a její prováděcí národní akční 
programy, zpracované zpravidla na období dvou let. 

V mezidobí PS sleduje a vyhodnocuje plnění jednotlivých opatření na základě 
podnětů stálých výborů dle jejich gesce za jednotlivé prioritní oblasti. Členy této 
tripartitně zastoupené PS jsou vedle předsedů stálých výborů další členové Rady 
vlády.  

Rozhodnutím Rady vlády bylo dále pracovní skupině uloženo průběžně sledovat 
plnění prioritních opatření NAP BOZP v oblasti úrazového pojištění a připravovat 
odborná stanoviska k návrhům právní úpravy v této oblasti. 

V průběhu roku 2013 se pracovní skupina sešla celkem pětkrát, na svém v pořadí  
42. až 47. zasedání.  

Významnou akcí uplynulého roku, na které se členové pracovní skupiny aktivně 
podíleli, bylo představení Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 
2014 v Poslanecké sněmovně PČR. Prezentace se konala jako jediný samostatný 
bod řádného zasedání podvýboru pro pracovní právo a zaměstnanost Výboru pro 
sociální politiku PS PČR dne 7. února 2013, kde po úvodním vystoupení předsedkyně 
podvýboru Ing. Vladimíry Lesenské, byly postupně představeny hlavní priority 
Národního akčního programu BOZP v jednotlivých oblastech 

a) Sociálně ekonomické aspekty NAP BOZP 
Priorita I. Zavedení funkčního systému úrazového pojištění – opatření 1 
Priorita II. Zajištění financování oblasti BOZP- opatření 2, 4 
Priorita V. Rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání – opatření 
10,11 

b) Příprava návrhů nové právní úpravy v oblasti BOZP 
Priorita III. Prevence pracovních rizik – opatření 5, 6 
Priorita IV. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů – opatření 8, 9         

c) Odborné vzdělávání  
    Priorita VI. Vzdělávání specialistů v oblasti BOZP- opatření 12, 13, 14 

d) Podpora výzkumu 
Priorita II. Zajištění financování oblasti BOZP- opatření 3 
Priorita VII. Výzkum a vývoj v oblasti BOZP – opatření 15  

e) Úkoly NAP vztahující se k ochraně zdraví při práci   
Priorita III. Prevence pracovních rizik – opatření 7 
Priorita VII.  - Výzkum a vývoj v oblasti BOZP- opatření 16, 17, 18  

                - Oblast pracovně lékařských služeb – opatření 19                 
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f) Další průběžně plněná opatření v oblastech   

 inspekce práce 

 osvěty a propagace BOZP- opatření 20 

 mezinárodní spolupráce - opatření 21                                                                                                                        
         

S prezentacemi k jednotlivým tematickým okruhům vystoupili členové Rady vlády dle 
oblastí jejich působnosti. Následně se představitelé státní správy (MPSV, MF ČR, MZ 
ČR, MŠMT) vyjádřili k opakovaně nesplněným úkolům. 

V průběhu obsáhlé diskuze bylo konstatováno, že základní priority, na kterých je 
postavena Národní politika BOZP v ČR, jsou dlouhodobě neřešenými úkoly v oblasti 
BOZP, kdy zejména nelze dosáhnout 

 zavedení funkčního systému úrazového pojištění, 
 přijetí právní úpravy ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením, 
 vydání potřebných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků  

         a studentů, 
 cílené podpory prevence (zejména výzkumu, vzdělávání, osvěty)  

         a rehabilitace v oblasti BOZP. 
 

V průběhu uplynulého roku se dále pracovní skupina zabývala zejména následujícími 
úkoly: 

a) přípravou stanoviska k návrhu zákona na změnu zákona č. 266/2006 Sb.,  
       o úrazovém pojištění zaměstnanců – projednáno na 39. zasedání Rady vlády pro    
      BOZP; 

b) přípravou stanoviska k první pracovní verzi analytického materiálu „Zabezpečení  
      zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání“ – projednáno na  
      40. zasedání Rady vlády; 

c) projednáním problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání ve  
      vazbě na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku – možnost dalšího  
       uplatňování vyhlášky č. 440/2001 Sb., kterou NOZ zrušil – projednáváno na 37. až  
      40. zasedání Rady vlády; 

d) průběžným hodnocením plnění opatření Národního akčního programu BOZP pro  
      období 2013 – 2014 – projednáváno v Radě vlády na 37. až 40. zasedání; 

e) přispěli aktivní účastí na obou konferencích pořádaných v květnu a v červnu  
      v Parlamentu ČR. 

 
 

Závěr         
 

Přes výše uvedené problémy a vlastně stále nenaplněné aktivity pracovních orgánů 
Rady vlády pro BOZP, které jsou každoročně uváděny ve výročních zprávách 
o činnosti, nelze v zásadních otázkách BOZP výrazně pokročit dopředu.  

Přestože Rada vlády projednává stanoviska a doporučení odborníků, výchozí 
rozhodnutí závisí na politické vůli. V uplynulém období byla oblast BOZP opět v pozadí 
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zájmu. Je otázkou, jak se současná nová vláda k těmto problémům postaví a zda, 
obdobně jako předchozí vlády, nevezme tuto zprávu opět jen na vědomí bez 
konkrétních rozhodných kroků. 

  
  

     IV. Výstupy 

 

Rok 2013 byl pro Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci již desátým 
rokem její činnosti. Zároveň byl pro Radu, stejně jako v minulých letech, rokem 
intenzívní činnosti, kdy je třeba zejména zdůraznit aktivní činnost stálých výborů 
Rady a zřízených pracovních skupin. Činnost Rady, stálých výborů a pracovních 
skupin je podrobně popsána v části III. bodu 1 a 2 tohoto materiálu. Z tohoto 
zhodnocení činnosti vyplývá, že obdobně jako v roce 2012 (a předchozích letech), 
bylo velké úsilí věnováno, mimo jiné aktivity, zejména snaze přispět k vyřešení 
problematiky úrazového pojištění zaměstnanců. K tomuto tématu bylo zpracováno 
několik doporučení. Cílem je především zavedení funkčního systému úrazového 
pojištění s důrazem na motivaci a podporou prevence a rehabilitace. Rada se touto 
problematikou zabývala pravidelně na každém ze svých zasedání v roce 2013. Jak 
je konstatováno i v jiných částech tohoto materiálu, problematika nevyřešeného 
úrazového pojištění zaměstnanců zůstává stálým problémem. Stále je totiž 
zdůrazňováno, že za stávajícího stavu, který je v podstatě přechodným obdobím, se 
nedostává prostředků na prevenci a rehabilitaci do oblasti BOZP.  

Opomenout nelze ani aktivní přístup stálých výborů a příslušných pracovních skupin 
ke spolupráci na přípravě novel nebo nových právních předpisů v oblasti BOZP.          

Informace o Radě jsou přístupné na internetové stránce Ministerstva práce 
a sociálních věcí a Úřadu vlády České republiky (sekce Poradní a pracovní orgány). 
Jsou zde 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 aktuální Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 
Přehled vybraných materiálů projednaných Radou vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v roce 2013 (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 za rok 2012  

29. března 2013 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2013 – 2014  

29. března 2013 

Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených 
technických zařízení 

29. března 2013 

Stav a vývoj na úseku pracovních úrazů, školních 
úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví 

21. června 2013 
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z práce 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2013 – 2014 

21. června 2013 

Informace o Plenárním zasedání výboru generálních 
inspektorů práce SLIC a o plnění úkolů vyplývajících 
z předchozích zasedání 

21. června 2013 

Řešení úrazového pojištění zaměstnanců 27. září 2013 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2013 – 2014 

27. září 2013  

Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce 
včetně Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních 
akcí za rok 2012 

27. září 2013 

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012 

27. září 2013  

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2012 27. září 2013  

Zpráva o kontrolní činnosti odborových organizací nad 
stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů podle 
§ 322 zákoníku práce za rok 2012 

27. září 2013  

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání 13. prosince 2013 

Návrh na aktualizaci Seznamu nemocí z povolání 13. prosince 2013 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2013 – 2014 

13. prosince 2013 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce 
v roce 2014   

13. prosince 2013 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci v roce 2014 

13. prosince 2013 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů vrchního báňského 
dozoru v roce 2014 

13. prosince 2013 

Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2014  13. prosince 2013 

Projednání stavu v oblasti výzkumu a vývoje na úseku 
BOZP 

13. prosince 2013 

Informace o Plenárním zasedání výboru generálních 
inspektorů práce (SLIC) a o plnění úkolů vyplývajících 
z předchozích zasedání 

13. prosince 2013 

 
 
 

V. Rozdělení dotací  
 
Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci o dotacích nerozhoduje a ani se 
na jejich rozdělování nepodílí.  
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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 2013  
 
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 oddělení 
bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí jako jednu ze svých činností. 
Jednání Rady, jejích stálých výborů a pracovních skupin se konají zpravidla v místech, 
kde sídlí toto ministerstvo. Přímé náklady na činnost Rady za sledované období byly 
ve výši 52.784,- Kč.   

 
 

VIII. Plán činnosti Rady na rok 2014      
 
Plán práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rok 2014 schválila 
Rada na svém 40. zasedání dne 13. prosince 2013. Tento plán lze průběžně doplňovat.   

 
V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada, jsou 
na rok 2014 plánována čtyři zasedání: březen, červen, září a prosinec (podle potřeby lze 
operativně změnit popřípadě rozšířit počet zasedání Rady).  

 
 
 
Návrh programu pro jednání Rady v roce 2014    
 

 41. zasedání Rady (již proběhlo 28. března 2014)    

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014“ 
a příprava Národního akčního programu BOZP na další období.   

4.  Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2013. 

5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady.  
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6. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 
a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB).  

7. Různé.  
 
 

 42. zasedání Rady (červen) 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Projednání problematiky úrazového pojištění. 

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014“ 
a podání informace o přípravách Národního akčního programu BOZP na další 
období.   

4. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 

5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady.  

6. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 
a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB).  

7. Různé.  

  

 43. zasedání Rady (září)   

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

2. Projednání problematiky úrazového pojištění. 

3. Zpráva o činnosti SÚIP, Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí, dále 
zprávy orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci, o stavu 
bezpečnosti v hornictví a o kontrolní činnosti odborových organizací nad stavem 
BOZP za rok 2013.  

4. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014“.  

5. Podání informace o stavu příprav nového Národního akčního programu BOZP 
na další období.  

6. Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, nemocí 
z povolání a jiných poškození zdraví z práce. 

7. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady.  

8. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 
a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB).  

9. Různé.  
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 44. zasedání Rady (prosinec)    

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2.  Projednání problematiky úrazového pojištění. 

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014“.  

4. Schválení Národního akčního programu BOZP na další období.  

5. Návrh plánu práce Rady na rok 2015. 

6. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2015. 

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

8. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 

9. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady.  

10. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 
a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB). 

11. Různé.  
 
 

*** 
Výroční zpráva za rok 2013 byla projednána a schválena na 41. zasedání Rady 

vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 28. března 2014. 


