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Úvod 
 

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
za rok 2006 

(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 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. 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. 

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.  

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

práci 
 
Složení Rady v roce 2006:  
 
Jméno a příjmení Funkce 

v reprezentované 
instituci 

Funkce 
zastávaná 

v Radě  

Člen 
Rady

od 

Člen 
Rady 

do 

Členství ve 
stálých 

výborech  
RNDr. Petr 
Nečas 

ministr práce 
a sociálních věcí 

předseda 4.9. 
2006 

  

Ing. Zdeněk 
Škromach 

ministr práce 
a sociálních věcí   

předseda  3.9. 
2003 

3.9. 
2006 

 

JUDr. Petr Šimerka státní tajemník - 
náměstek ministra 
práce a sociálních 
věcí      

1. 
místopředseda 

16.2. 
2004 

  

Jaroslav Zavadil místopředseda 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů

místopředseda 23.6. 
2006 

  

PaedDr. Pavel 
Skácelík 

místopředseda 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů

místopředseda 16.2. 
2004 

22.6. 
2006 

 

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 

  

Ing. Vladimír Zeman náměstek ministra 
vnitra 

člen 6.10. 
2006 
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Ing. Anna Štanclová náměstkyně 
ministra vnitra  

členka 16.2. 
2004 

5.10. 
2006 

 

Ing. Petr Špirhanzl náměstek 
ministryně 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen 6.10. 
2006 

  

PaedDr. Jaroslav 
Müllner 

náměstek 
ministryně 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen 26.5. 
2004 

5.10. 
2006 

 

Ing. Jaroslava 
Přibylová 

náměstkyně 
ministryně obrany  

členka 16.2. 
2004 

  

Mgr. Ing. Robert 
Szurman  

náměstek ministra 
průmyslu 
a obchodu   

člen 11.10.
2005  

  

Ing. Jiří Vačkář náměstek ministra 
pro místní rozvoj   

člen 8.12. 
2006 

  

Ing. Jan Slanina  náměstek ministra 
pro místní rozvoj   

člen 14.10.
2004 

7.12. 
2006 

 

Ing. Karel Bláha, 
CSc. 

náměstek ministra 
životního prostředí

člen 6.10. 
2006 

  

Ing. Pavel Labounek náměstek ministra 
životního prostředí 

člen 7.4. 
2004 

5.10. 
2006 

 

Ing. Vojtěch 
Kocourek 

náměstek ministra 
dopravy 

člen 23.6. 
2006 

  

RNDr. Petr 
Pospíchal  

náměstek ministra 
dopravy 

člen 20.4. 
2005 

17.4. 
2006 

 

Mgr. Ing. Rudolf 
Hahn 

generální 
inspektor  
Státního úřadu 
inspekce práce 

člen 18.4. 
2006 

  

Ing. Jaromír Elbel generální 
inspektor  
SÚIP   

člen 16.2. 
2004 

17.4. 
2006 

 

Prof. JUDr. Ing. 
Roman Makarius, 
CSc. 

předseda 
Českého 
báňského úřadu 

člen 16.2. 
2004 

  

Ing. Dana Drábová, 
Ph.D. 

předsedkyně 
Státního úřadu 
pro jadernou 
bezpečnost  

členka 16.2. 
2004 

 místo-
předsedkyně 
stálého 
výboru č. 1 

Ing. Jan Fischer, 
CSc. 

předseda 
Českého 
statistického 
úřadu 

člen 16.2. 
2004 

  

Robert Křepinský Odborový svaz člen 16.2.  místo-
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UNIOS  2004 předseda 
stálého 
výboru č. 2 
 

Ing. Jan 
Romaněnko 

Českomoravský 
odborový svaz 
pracovníků 
školství  

člen 16.2. 
2004 

  

Bc. Miroslav Kosina vedoucí Centra 
BOZP a životního 
prostředí ČMKOS 

člen 18.4. 
2006 

  

Luboš Pomajbík vedoucí Centra 
BOZP a životního 
prostředí ČMKOS 

člen 16.2. 
2004 

17.4. 
2006 

 

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, člen 16.2.  předseda 

 5



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

2004 stálého 
výboru č. 1 
(od16.12. 
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.  
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Sekretariát Rady zejména: 
 
 organizačně a administrativně zabezpečuje činnost Rady včetně činnosti stálých 

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

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

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

 
 
 
III. Přehled činnosti Rady a stálých výborů Rady 
     
 
1. Přehled činnosti Rady 
 
       Ve třetím roce činnosti Rady se v souladu se schváleným plánem práce Rady na 
rok 2006 uskutečnila celkem čtyři zasedání Rady. Ze všech zasedání Rady byly 
pořízeny zápisy, které byly po schválení zveřejňovány na webových stránkách Rady. 
 
 
9. zasedání Rady se uskutečnilo dne 18. dubna 2006  
 

 
 Rada projednala a schválila Výroční zprávu Rady za rok 2005 a uložila tajemníkovi 
Rady zajistit její předložení vládě ČR k informaci, nejpozději do 31. května 2006. 
 
 Po obsáhlé diskusi schválila Rada Souhrnnou zprávu o plnění Národního akčního 
programu BOZP na léta 2004 – 2006 za rok 2005 a uložila tajemníkovi Rady upravit její 
konečné znění podle výsledků jejího projednávání  a zajistit její předložení vládě ČR 
k informaci nejpozději do 30. června 2006. 
 
 Členové Rady vyslechli informaci Ing. Jaromíra Elbela o 50. plenárním zasedání 
SLIC. Rada vzala tuto informaci na vědomí a uložila generálnímu inspektorovi SÚIP – 
Mgr. Ing. Rudolfu Hahnovi, aby zajistil zpracování dlouhodobé koncepce inspekce 
práce, jako součásti Národní politiky bezpečnosti práce. 
 
 Rada vzala na vědomí informace o činnosti stálých výborů Rady, o řešení 
problematiky BOZP ve školství, Souhrnnou zprávu o činnosti orgánů inspekce práce 
v roce 2005 a informaci o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
 
 Rada ustavila pracovní skupinu k revizi Národní politiky BOZP a přípravě Národního 
akčního programu BOZP na období od roku 2007 a jmenovala její členy.   
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10. zasedání Rady se uskutečnilo dne 23. června 2006   
 
 O jednáních stálých výborů Rady informovali předsedové Bc. Libuše Bělohlávková, 
PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. a Mgr. Lumír Zezulka. 
 
 V zastoupení náměstka ministra práce a sociálních věcí Jiřího Hofmana informoval 
Radu JUDr. Zdeněk Přeslička o obsahu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců a o stavu přípravy návrhů celkem 4 prováděcích právních předpisů 
k tomuto zákonu. Předsedové stálých výborů Rady projevili zájem o spolupráci při 
dalších pracích vztahujících se k tomuto zákonu a jeho prováděcím předpisům, a to 
prostřednictvím sekretariátu Rady.   
  
 Rada vzala na vědomí prezentaci k problematice nemocí z povolání od MUDr. Pavla 
Urbana ze Státního zdravotního ústavu,  zprávu o činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci presentovanou MUDr. Anežkou Sixtovou 
z Ministerstva zdravotnictví, informaci k vývoji pracovní úrazovosti v ČR za rok 2005 
přednesenou Ing. Vladimírem Janouškem, CSc. z Výzkumného ústavu bezpečnosti 
práce, informaci k Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních akcí systému SÚIP 
za rok 2005, kterou uvedl Ing. Michal Ronin. Rada vzala na vědomí informaci ředitele 
odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV RNDr. Zbyňka Sedláka 
o přípravě na kampaň Evropský týden BOZP v ČR a informaci o stavu prací na nové 
právní úpravě pracovně právních vztahů v oblasti BOZP podanou 1. místopředsedou 
Rady JUDr. Petrem Šimerkou. 
     
 

      
11. zasedání Rady se uskutečnilo dne 6. října 2006 
  
 O činnosti pracovní skupiny Rady k revizi stávající Národní politiky BOZP informoval 
Radu ředitel odboru bezpečnosti práce a pracovního prostředí MPSV RNDr. Zbyněk 
Sedlák. Pracovní skupina se dohodla na úpravách dokumentu, a to u částí týkajících se 
analýzy stavu zajišťování BOZP a nových cílů. Předpokládá se doplnění Národní politiky 
BOZP, oproti stávajícímu znění, zejména o problematiku prodlužování aktivního 
pracovního života, rehabilitace, pracovního lékařství a nové koncepční řešení 
bezpečnosti provozovaných technických zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví.  
 
 Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti 
bezpečnosti práce za rok 2005 přednesl generální inspektor SÚIP a člen Rady Mgr. Ing. 
Rudolf Hahn. Rok 2005 byl rokem výjimečným tím, že se systém ČÚBP měnil na systém 
SÚIP. Činnost SÚIP se dotýká cca 4,5 mil. zaměstnanců a 27 tis. zaměstnavatelů. 
V roce 2005 uložily inspekční orgány pokuty ve výši 7,8 mil. Kč. Vážné nedostatky byly 
shledávány v bezpečnosti práce ve stavebnictví, dopravě a zemědělství, v  pracovně 
právní oblasti pak v odměňování. Ve druhém pololetí 2005 SÚIP obdržel více než 4400 
podnětů a stížností, z toho cca 3/4 plně oprávněných. Určité napětí mezi orgány 
inspekce práce a stěžovateli vyplývá z toho, že orgány inspekce práce kontrolují 
u zaměstnavatelů, jak dodržují pracovně právní předpisy a nemohou vymáhat plnění 
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individuálních nároků jednotlivých zaměstnanců (mzdy, cestovní náhrady apod.). 
V závěru generální inspektor zdůraznil, že se podařilo konsolidovat činnost SÚIP 
a oblastních inspektorátů. Po obsáhlé diskusi vzala Rada tuto zprávu na vědomí. 
 
 Rada se seznámila se Zprávou o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2005, kterou 
ČBÚ předkládá každoročně vládě ČR a vzala tuto zprávu na vědomí. 
 
 Rada vzala na vědomí Zprávu ČMKOS o kontrolní činnosti nad stavem BOZP 
u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 136 zákoníku práce za rok 2005 a požádala 
zástupce ČMKOS, aby ve spolupráci se SÚIP zpracovali analýzu závazných pokynů 
vydaných odborovými orgány podle § 136 zákoníku práce a zákazů práce přesčas 
a v noci a předložili jí na příští zasedání Rady.  
Členové Rady vyslechli informace předsedů stálých výborů o činnosti těchto výborů. 
V diskusi se zabývali zejména problematikou provozovaných technických zařízení se 
zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví. Na základě diskuse přijala Rada 
k problematice těchto zařízení několik úkolů. 
Členové Rady byli informováni o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních 
vztahů v oblasti BOZP.  
 
 
12. zasedání Rady se uskutečnilo dne 8. prosince 2006 
 
 Rada schválila „Koncepci bezpečnosti provozu technických zařízení“ jako výchozí 
dokument pro další postup v této oblasti. Předložený materiál byl členy Rady hodnocen 
pozitivně, jako velmi dobrý. Vyzdvihována byla skutečnost, že navrhovaná řešení jsou 
předkládána v alternativách.  Rada uložila Stálému výboru č.1 - pro bezpečnost 
technických zařízení, koncepci dopracovat a předložit jí k projednání na 13. zasedání 
Rady.  
 
 „Priority Národní politiky BOZP na období 2007 a 2008“ byly Radou schváleny jako 
podklad pro zpracování návrhů Národního akčního programu BOZP na rok 2007 
a Národní politiky BOZP. Národní akční program BOZP na rok 2007 bude předložen na 
13. zasedání Rady, na revizi Národní politiky BOZP, jako dlouhodobého programového 
dokumentu, bude pracovní skupina pracovat tak, aby tento dokument mohl být 
projednán na 16. zasedání Rady koncem roku 2007.   
 
 Rada projednala a schválila plán práce Rady na rok 2007. Byla informována 
o dohodě předsedů stálých výborů, sejít se v průběhu ledna 2007 ke společnému 
projednání problematiky činnosti stálých výborů a Rady.  
  
 Rada vzala na vědomí programy kontrolních akcí orgánů inspekce práce, ochrany 
veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního dozoru Státní báňské 
správy v roce 2007. 
 
 Rada vzala na vědomí materiál ČMKOS „Analýza závazných pokynů vydaných 
jednotlivými odborovými svazy sdruženými v ČMKOS v roce 2005“ a materiál SÚIP 
„Informace o závazných pokynech odborových orgánů za rok 2005“. Předložené 
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informativní materiály poskytly členům Rady užitečné informace o rozsahu závazných 
pokynů vydaných odborovými orgány a o tom, kolik z nich bylo předáno SÚIP 
k dořešení. 
 
 K problematice výzkumu a vývoje na úseku BOZP vystoupil ředitel VÚBP – RNDr. 
Stanislav Malý, k výzkumu Centra pracovního lékařství SZÚ vystoupil Prof. MUDr. 
Miroslav Cikrt, DrSc. a k projektům ČBÚ v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP měl 
prezentaci Ing. Jan Macura. Rada vzala na vědomí informace o projektech v oblasti 
výzkumu a vývoje na úseku BOZP v resortech Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 
Ministerstva zdravotnictví ČR a Českého báňského úřadu, vystoupení zástupců 
uvedených resortů k problematice tohoto výzkumu a vývoje a konání obdobného 
semináře k výzkumu a vývoji na úseku BOZP jako v minulých letech. 
 
 Rada projednala „Souhrnnou zprávu o stavu BOZP v ČR“. Tento dokument 
obsahuje řadu aktualizovaných dat a informuje o zajišťování BOZP v ČR, včetně funkcí 
jednotlivých orgánů a institucí v této oblasti. 

 
Rada byla dále informována:  
- o plenárním zasedání Výboru generálních inspektorů práce (SLIC) a o plnění 

úkolů vyplývajících z předchozích zasedání a 
- 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. 
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Stálý výbor pro bezpečnost práce technických zařízení a pro chemickou 
bezpečnost, prevenci a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu 
získávání odborných kvalifikací. 
Předseda: Mgr. Lumír Zezulka (od 16. 12. 2005) - ředitel ZEKA plus, s.r.o. Zlín, 
Institut vzdělávání a služby v BOZP  
 

V roce 2006 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 pětkrát. Předmětem zasedání Stálého 
výboru byla zejména problematika vyhrazených technických zařízení (analýza 
stávající právní úpravy a návrh nové strategie, dozorová činnost, zmapování aktivit 
asociací a sdružení v oblasti VTZ). Především hlavním tématem práce Stálého 
výboru byl úkol zadaný mu Radou vlády, a to zpracovat koncepci bezpečnosti 
provozovaných technických zařízení. Stálý výbor připravil základní koncepční 
materiál, jehož součástí byl návrh variantních k řešení zákonné úpravy, včetně volby 
subjektů provádějících technickou inspekci a způsobu osvědčování zvláštní odborné 
způsobilosti fyzických osob pro práce na technických zařízeních. Stálý výbor tento 
materiál spolu se svým návrhem stanoviska k navrženým variantám řešení 
předložil Radě vlády k dalšímu projednání.  

 
 

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

 

Stálý výbor v roce 2006 nezasedal.  
 

 
Stálý výbor pro ekonomiku, informační politiku a podporu preventivních 
opatření v oblasti BOZP.  

 
      Stálý výbor v roce 2006 nezasedal.  
 
 

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.  

 
Stálý výbor v roce 2006 zasedal sedmkrát. Jeho aktivita se soustředila jak na 

problematiku nově připravovaných právních úprav (zákona o úrazovém pojištění 
zaměstnanců a jeho prováděcích předpisů) a nového koncepčního řešení ucelené 
rehabilitace tak zejména na aktivní spolupráci v rámci národní kampaně Evropský 
týden BOZP 2006, zaměřené na ochranu zdraví mladistvých při volbě a přípravě na 
budoucí povolání. Stálým výborem byl pro kampaň připraven informační leták 
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(leporello) „Ochrana zdraví mladistvých při volbě povolání“ spoluorganizován „Kulatý 
stůl“ pořádaný na téma pracovně lékařská péče se zaměřením na ochranu zdraví 
mladistvých. Stálý výbor předložil Radě vlády doporučení k zefektivnění činnosti 
Rady vlády a jejich poradních orgánů, a to zejména v oblasti: 
o přípravy a tvorby nových právních předpisů,  
o hodnocení a kontroly pracovních rizik,  
o péče o zdraví mladistvých pracovníků,  
o uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik a  
o rehabilitace a neintegrace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání.  

 
 

Stálý výbor pro vzdělávání, výzkum a odbornou přípravu v oblasti BOZP.  
Předsedkyně: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. – Hospodářská komora ČR. 
Místopředseda: Mgr. Lumír Zezulka (v průběhu roku 2006 se stal předsedou SV 1) 

  
Stálý výbor v roce 2006 zasedal třikrát. Obsahem jednání Stálého výboru byla 

zejména problematika nových právních úprav, výzkumné činnosti a vzdělávání 
v oblasti BOZP a „Národní soustavy kvalifikací“ včetně vize systému profesního 
celoživotního vzdělávání a navazujícího systému ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání. Hlavním tématem jednání byla příprava odborných stanovisek 
k nové právní úpravě o podmínkách akreditace a zkoušek k odborné způsobilosti 
osob a náměty pro nové strategické plány činností v oblasti BOZP. 
 

 
      

IV. Výstupy 
 
 

       Rok 2006 byl pro Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci třetím 
rokem její činnosti. Stejně tak jako minulý rok, byl i rok 2006 pro Radu vlády pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci rokem intenzívní činnosti.  

     Informace o Radě jsou přístupné na internetové stránce Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR 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 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na léta 2004 –
 2006, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 767 ze dne 17. srpna 2004. V roce 
2006 byly zahájeny práce na přípravě Národního akčního programu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na rok 2007 a další období a na revizi Národní politiky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Tyto práce intenzivně probíhají v pracovní 
skupině zřízené Radou z řad členů Rady.  
      Rada má pět stálých výborů, které připravují podklady, návrhy, doporučení a 
další dokumenty dle určení Rady k realizaci činností Rady uvedených ve Statutu 
Rady. Praxe ukázala potřebu provést u těchto stálých výborů některé změny. Těmito 
změnami se bude Rada zabývat v roce 2007. 
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Přehled vybraných materiálů projednaných Radou vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v roce 2006 (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 2005 

18. dubna 2006 

Souhrnná zpráva o plnění úkolů Národního akčního 
programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
léta 2004 – 2006 za rok 2005 

18. dubna 2006 

Souhrnná zpráva o činnosti orgánů inspekce práce 
v roce 2005 

18. dubna 2005 

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci 

23. června 2006   

Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí 
systému SÚIP za rok 2005 
Doporučení stálého výboru č.4, týkající se zefektivnění 
činnosti Rady vlády pro BOZP a jejích pracovních 
orgánů 

23. června 2006   
 
23. června 2006   

Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu 
v oblasti bezpečnosti práce za rok 2005 

  6. října 2006   

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví 
za rok 2005  

  6. října 2006   

Zpráva ČMKOS o kontrolní činnosti odborových orgánů 
nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 136 zákoníku 
práce za rok 2005 

  6. října 2006   

Koncepce řešení problematiky bezpečnosti 
provozovaných technických zařízení 

  8. prosince 2006   

Návrh priorit Národní politiky BOZP na léta 2007 –
2008 

  8. prosince 2006 
 

Plán práce Rady na rok 2007 
 

  8. prosince 2006 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, 
ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při 
práci a  vrchního báňského dozoru v roce 2007 

  8. prosince 2006 

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

  8. prosince 2006 

Analýza závazných pokynů vydaných odborovými 
orgány v souvislosti s § 136 zákoníku práce 

  8. prosince 2006 

Souhrnná zpráva o stavu BOZP v ČR 
 

  8. prosince 2006 
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V. Rozdělení dotací  
 

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

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

Ve sledovaném období se v návaznosti na činnost Rady neuskutečnila žádná 
zahraniční pracovní cesta ani účast na akcích pořádaných mezinárodními organizacemi.  
 
 
VII. Výdaje na činnost Rady v roce 2006  
 

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

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

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

 
 

VIII. Plán činnosti Rady na rok 2007    
 

Návrh plánu práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
rok 2007 schválila Rada na svém zasedání dne 8. prosince 2006. Tento plán lze 
průběžně doplňovat.   
 

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

   13. zasedání Rady  
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
3. Koncepce řešení problematiky bezpečnosti provozovaných technických zařízení. 
4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dle povinné 

osnovy ve smyslu usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002.   
5. Návrh Souhrnné zprávy o plnění úkolů Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na léta 2004 – 2006 za rok 2006. 
6. Návrh Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na rok 

2007.  
7. Zpráva o stavu zajištění pracovně-lékařské péče v ČR. 
8. Různé.  

 
     14. zasedání Rady  

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

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

úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 

4. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin). 
5. Informace o kampani Evropský týden BOZP. 
6. Různé.  

 
15. zasedání Rady  
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  
2. Projednání Zprávy o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti 

bezpečnosti práce za rok 2006.  
3. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při 

práci za rok 2006.  
4. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2006.  
5. Zpráva o činnosti odborových orgánů v oblasti BOZP za rok 2006.  
6. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin).  
7. Různé.  
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     16. zasedání Rady  
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. Vyhodnocení plnění Národního akčního programu BOZP na rok 2007. 
3. Návrh Národní politiky BOZP. 
4. Národní akční program BOZP na další období.  
5. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2008. 
6. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP. 
7. Informace o Plenárním zasedání výboru starších inspektorů práce (SLIC) 

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

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

9. Informace o činnosti stálých výborů Rady (popřípadě činnosti pracovních skupin).  
10. Různé.  
 

 
*** 

 
Výroční zpráva za rok 2006 byla projednána a schválena na 13. zasedání 

Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 23. února 2007.   


