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Úvod 
 

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
za rok 2008 

(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. 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. V roce 2008 bylo rozhodnuto, že na 
zasedání Rady budou pravidelně zváni i zástupce Ministerstva zemědělství a ředitel 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. .  

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 státní 
tajemník - 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 2008: 
 

V roce 2008 skončilo čtyřleté funkční období Rady. Podle Statutu Rady počet 
opakovaných jmenování není omezen. Rada v dosavadním složení vykonává po 
skončení funkčního období činnost do té doby, než je jmenována Rada nová. 
V souvislosti s ukončením čtyřletého funkčního období členů Rady a na základě 
příslušných návrhů jmenoval předseda členy Rady na další čtyřleté období. Jmenovací 
dekrety s datem 3. prosince 2008 byly předány členům Rady na 20. zasedání Rady.  

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 

  

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 

  

Ing. František 
Hrobský 

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR  

místopředseda 16.2. 
2004 

  

MUDr. Michael Vít, 
Ph.D.  

náměstek 
ministryně 
zdravotnictví 
a hlavní hygienik 
ČR  

člen 16.2. 
2004 
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Ing. Jiří Jirka  náměstek ministra 
vnitra 

člen  3.12. 
2008 

  

Ing. Blanka 
Vysloužilová, MBA  

náměstkyně 
ministra vnitra  

členka 5.10. 
2007 

2.12. 
2008 

 

RNDr. Jindřich 
Kitzberger 

náměstek ministra 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen 5.10. 
2007 

  

Ing. František 
Padělek 

náměstek 
ministryně obrany 

člen 10.12. 
2007 

  

JUDr. Ing. Robert 
Szurman  

náměstek ministra 
průmyslu 
a obchodu   

člen 11.10.
2005  

  

Ing. Josef Bednář  ředitel úřadu 
ministerstva pro 
místní rozvoj   

člen 3.12. 
2008 

  

Ing. Karel Bláha, 
CSc. 

náměstek ministra 
životního prostředí

člen 6.10. 
2006 

  

Ing. Vojtěch 
Kocourek 

náměstek ministra 
dopravy 

člen 23.6. 
2006 

  

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  

  

Prof. JUDr. Ing. 
Roman Makarius, 
CSc. 

předseda 
Českého 
báňského úřadu 

člen 16.2. 
2004 

31.3. 
2008 

 

Ing. Dana Drábová, 
Ph.D. 

předsedkyně 
Státního úřadu 
pro jadernou 
bezpečnost  

členka 16.2. 
2004 

 místo-
předsedkyně 
stálého 
výboru č. 1 

Ing. Jan Fischer, 
CSc. 

předseda 
Českého 
statistického 
úřadu 

člen 16.2. 
2004 

  

Robert Křepinský Odborový svaz 
UNIOS  

člen 16.2. 
2004 

 předseda 
stálého 
výboru č. 2 
 

Ing. Jan 
Romaněnko 

Českomoravský 
odborový svaz 
pracovníků 
školství  

člen 16.2. 
2004 

 místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 5 
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Mgr. Miroslav 
Kosina 

vedoucí Centra 
BOZP a životního 
prostředí ČMKOS 

člen 18.4. 
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 

 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 

  

Ing. Milan Tomáš Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

člen 16.2. 
2004 

2.12. 
2008 

 

Bc. Libuše 
Bělohlávková 

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

členka 16.2. 
2004 

 předsedkyně 
stálého 
výboru č. 4 

Doc. MUDr. Pavel 
Urban, CSc.  

vedoucí odboru 
hygieny práce 
a pracovního 
lékařství SZÚ 
Praha 

člen 3.12. 
2008  

  

Prof. MUDr. 
Miroslav Cikrt, DrSc.

vedoucí Centra 
hygieny práce 
a nemocí 
z povolání SZÚ 
Praha 

člen 16.2. 
2004 

2.12. 
2008 

místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 4 

PhDr. Lidmila 
Kleinová, CSc. 

členka 
představenstva 
Hospodářské 
komory ČR 

členka 16.2. 
2004 

 předsedkyně 
stálého 
výboru č. 5 

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

člen 16.2. 
2004 

 předseda 
stálého 
výboru č. 1  
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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. 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 pracovněprávních 
vztahů MPSV vedle své běžné agendy. Činnost sekretariátu Rady zajišťují celkem dva 
zaměstnanci z oddělení bezpečnosti práce a pracovního prostředí. 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 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 
a Úřadu vlády České republiky (sekce Poradní a pracovní orgány).  
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III. Přehled činnosti Rady a stálých výborů Rady 
     
1. Přehled činnosti Rady 
 
     V pátém roce činnosti Rady se v souladu se schváleným plánem práce Rady na rok 
2008 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 2008.  
 
 
17. zasedání Rady se uskutečnilo dne 14. března 2008  
 

 Rada schválila Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2007. Členové rady 
vyslechli informaci k  „Věcnému záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 
technických zařízení“, týkající se dosavadního průběhu přípravy návrhu věcného 
záměru a průběhu připomínkového řízení. Dále vyslechli informaci k terminologickém 
slovníku BOZP.  

Jedním z podstatných bodů bylo projednání stavu prací na přípravě nové Národní 
politiky BOZP. Byla podána informace o činnosti pracovní skupiny k revizi Národní 
politiky BOZP a harmonogramu dalších prací. V této souvislosti byla konstatována 
potřeba řešení problematiky úrazového pojištění, jako prioritního nástroje pro 
ekonomickou motivaci k zajišťování BOZP a potenciálního zdroje pro financování 
prevence v oblasti BOZP.  

Rada vzala na vědomí informace o činnosti a doporučení stálých výborů Rady 
a informaci o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 

 
 

18. zasedání Rady se uskutečnilo dne 20. června 2008 
 

Na tomto zasedání se Rada zabývala návrhem Národní politiky BOZP, a to před jeho 
předložením do vlády. Návrh připravila pracovní skupina Rady, která při přípravě 
materiálu vycházela z obsáhlého vyhodnocení plnění předešlé Národní politiky BOZP. 
Materiál byl také projednáván ve stálých výborech Rady. Bylo zdůrazněno, že plnění 
Národní politiky BOZP je odvislé od finančních prostředků, které budou k dispozici 
a v této souvislosti od budoucnosti úrazového pojištění v ČR. Z diskuse vzešlé náměty 
byly využity při přípravě návrhu Národní politiky BOZP k předložení vládě (materiál je 
zveřejněn na webových stránkách Rady).  

Rada dále projednala plnění Národního akčního programu BOZP na období 2008 – 
2009 a zajištění finančních zdrojů v oblasti prevence BOZP a poúrazové rehabilitace pro 
období do zavedení systému úrazového pojištění včetně informace o výsledcích 
hospodaření komerčních pojišťoven poskytujících zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Kritizována byla 
zejména výše správní režie těchto pojišťoven. Byl vznesen požadavek, aby Rada byla 
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informována, kolik prostředků z této správní režie pojišťoven jde na prevenci v oblasti 
BOZP a dále byla prověřena možnost vytvoření fondu, ve kterém by se shromažďovaly 
prostředky na prevenci v úrazovém pojištění v souladu s § 16 zákona č. 266 Sb., 
o úrazovém pojištění zaměstnanců.  

K problematice pracovních podmínek osob řídících drážní vozidlo na železničních 
drahách bylo rozhodnuto, že tato problematika bude nadále sledována příslušným 
stálým výborem Rady.  

Rada projednala zprávu o vývoji a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, 
úrazů studentů připravujících se na budoucí povolání na pracovištích, nemocí z povolání 
a ohrožení nemocemi z povolání.  

Rada vzala na vědomí informaci o aktivitách v oblasti BOZP v rámci přípravy 
a v průběhu předsednictví ČR v Radě Evropské unie, informaci o přípravě na kampaň 
Evropský týden BOZP, informaci o přípravě Plenárního zasedání výboru generálních 
inspektorů práce (SLIC) v rámci českého předsednictví v Radě Evropské unie, informaci 
o činnosti a doporučení stálých výborů Rady a informaci o stavu prací na nové právní 
úpravě pracovně právních vztahů v oblasti BOZP. 

      
 

19. zasedání Rady se uskutečnilo dne 19. září 2008  
 

 Rada se seznámila se Zprávou o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu 
v oblasti bezpečnosti práce za rok 2007, Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2007 a Zprávou o stavu bezpečnosti 
v hornictví za rok 2007. Rada vzala na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti odborových 
organizací v oblasti BOZP za rok 2007, konkrétně zprávu Českomoravské konfederace 
odborových svazů a Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR.  

 Rada projednala a vzala na vědomí Roční program kontrolních akcí SÚIP na rok 
2009 a vyzvala členy k předložení připomínek k tomuto programu. Rada se dále 
zabývala přípravou Národního akčního programu BOZP. V této souvislosti bylo 
rozhodnuto, že pracovní skupina ustavená k přípravě Národní politiky BOZP obnoví 
svojí činnost a zahájí práce na přípravě Národního akčního programu BOZP na léta 
2009 – 2010 a návrh tohoto programu předloží ke schválení Radě do příštího zasedání 
Rady.  

 Rada vzala na vědomí informaci o přípravě Plenárního zasedání výboru 
generálních inspektorů práce (SLIC) v rámci českého předsednictví v Radě Evropské 
unie a informace o činnosti a doporučení stálých výborů Rady. Členové Rady byli rovněž 
informováni o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
 
 
20. zasedání Rady se uskutečnilo dne 17. prosince 2008 
 

 V souvislosti s ukončením čtyřletého funkčního období členů Rady a na základě 
příslušných návrhů jmenoval předseda Rady - ministr práce a sociálních věcí RNDr. Petr 
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Nečas, členy Rady na další čtyřleté období. JUDr. Petr Šimerka předal jmenovací dopisy 
přítomným členům Rady.  

 Rada projednala vyhodnocení plnění Národního akčního programu BOZP na 
období 2008 – 2009 a skutečnost, že nebyla vyřešena problematika úrazového pojištění 
zaměstnanců a právní úprava ucelené rehabilitace. Souhlasila s doporučením Pracovní 
skupiny Rady vlády zařadit do připravovaného Národního akčního programu BOZP na 
období 2009 – 2010 nesplněné, probíhající a průběžně plněné úkoly Národního akčního 
programu BOZP na období 2008 - 2009. V návaznosti na tento bod Rada projednala 
a schválila Národní akční program BOZP na období 2009 – 2010 (zveřejněn na 
webových stránkách Rady) a zrušila pro rok 2009 platnost Národního akčního programu 
BOZP pro období 2008 – 2009. Bylo opětovně konstatováno, že splnění prioritních 
opatření Národního akčního programu BOZP je podmíněno řešením systému úrazového 
pojištění a související ekonomickou podporou opatření ke zvýšení úrovně BOZP. 
I z tohoto důvodu byla členy Rady požadována aktuální informace k problematice 
úrazového pojištění zaměstnanců, kterou přednesl vrchní ředitel sekce sociální 
a rodinné politiky MPSV. Závěrem k tomuto bodu byla oceněna práce Pracovní skupiny 
Rady vlády, ale i práce stálých výborů Rady, na těchto dokumentech.  

 Rada dále projednala a schválila plán práce Rady na rok 2009. Rada projednala 
a vzala na vědomí informaci o zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví v roce 2009 a informaci o zaměření inspekční činnosti 
Státní báňské správy ČR v roce 2009. 

 Rada vzala na vědomí informaci o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku 
BOZP, informaci o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání a o přípravě Plenárního zasedání 
v rámci českého předsednictví v Radě EU, informaci o činnosti a doporučení stálých 
výborů Rady a informaci o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 

 Rada se zabývala také aktuálním stavem přípravy mezinárodní konference 
„Bezpečnost a zdraví při práci v Evropě v 21. století – lepší regulace a/nebo správná 
praxe“.  

 

 
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, 
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 identifikuje aktuální problémy a navrhuje Radě zřízení pracovních skupin pro 
jejich řešení, 

 projednává a vyjadřuje se, popř. se podílí na tvorbě návrhů materiálů a předkládá 
je prostřednictvím předsedy k projednání v Radě, 

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

 projednává podklady připravené pracovními skupinami k řešení. 

 

Stálý výbor pro bezpečnost práce technických zařízení a pro chemickou 
bezpečnost, prevenci a řešení havárií na pracovištích a právní úpravu 
získávání odborných kvalifikací. 
Předseda: Mgr. Lumír Zezulka - ředitel ZEKA plus, s.r.o. Zlín, Institut vzdělávání 
a služby v BOZP  
 

V roce 2008 se stálý výbor sešel celkem dvakrát. Předmětem zasedání stálého 
výboru byla zejména problematika vyhrazených technických zařízení a právní úprava 
získávání odborných kvalifikací. 

Stálý výbor se spolupodílel na tvorbě věcného záměru zákona o bezpečnosti 
provozu vyhrazených technických zařízeních a návrhu Národní politiky BOZP 
a Národního akčního programu BOZP. 

Stálý výbor v souladu s odsouhlasenou koncepcí bezpečnosti provozovaných 
technických zařízení Radou vlády pro BOZP opět připomínkoval návrh variantního 
řešení zákonné úpravy. 

 
 
Stálý výbor pro koordinaci tvorby právních předpisů a jejich prosazování 
a vynucování.   
Předseda: Robert Křepinský – Odborový svaz UNIOS 

 

Stálý výbor zasedal v roce 2008 celkem čtyřikrát, a to na základě schváleného 
plánu práce. 

Kromě stálých bodů programu týkajících se informace o stavu legislativy 
s důrazem na plnění Národního akčního programu BOZP v roce 2008 a prosazování 
a vynucování právních předpisů v oblasti BOZP v praxi se činnost stálého výboru 
dále soustředila na tyto aktivity: 

a) situace v oblasti pracovně lékařské péče, 

b) projednávání věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu technických 
zařízení,  

c) návrh vyhlášky o vyhrazených elektrických zařízeních, 
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d) projednávání ročních zpráv o činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany 
veřejného zdraví, České školní inspekce, Českého báňského úřadu, Ministerstva 
vnitra, Ministerstva obrany a odborových organizací za rok 2007,  

e) zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany veřejného 
zdraví, České školní inspekce a Českého báňského úřadu v roce 2009, 

f) právní úprava problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. 

Stálý výbor v rámci výše uvedených bodů programu přijal řadu usnesení, které 
byly projednávány na pravidelném zasedání Rady vlády pro BOZP a které se 
zejména týkaly problematiky pracovně lékařské péče, úrazového pojištění, tvorby 
Národní politiky a Národního akčního programu v oblasti BOZP, právní úpravy 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a samotné činnosti kontrolních 
a dozorových orgánů působících v oblasti BOZP. 

 
 

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 zasedal v roce 2008 šestkrát. Na svých zasedáních se zabýval 
především přípravou námětů, připomínek a odborných stanovisek v oblasti své 
působnosti. Jednotlivé specifické okruhy, například problematika pracovně lékařské 
péče, BOZP mladistvých, prevence pracovních rizik v malých a středních podnicích, 
rehabilitace po úrazu a nemoci a řešení otázky úrazového pojištění, ve vztahu 
k mezinárodním a vnitrostátním dokumentům a návrhům připravované nové právní 
úpravy v těchto oblastech, byly projednávány za účasti přizvaných zástupců 
příslušných orgánů státní správy a sociálních partnerů.   

  V prvním pololetí roku se jednalo zejména o přípravu stanovisek výboru pro 
Radu vlády k  návrhu „Národní politiky BOZP“, v druhé polovině roku o podklady 
k návrhu „Národního akčního programu BOZP na období 2009 – 2010“. Řada 
námětů členů výboru byla uplatněna již v období samotné přípravy návrhů těchto 
dokumentů, náměty na řešení prioritních a problematických otázek v oblasti 
prevence a rehabilitace byly zapracovány do samostatných Doporučení Radě vlády.  

  V měsíci březnu 2008 byly na společném zasedání se Stálým výborem č. 2 
řešeny aktuální otázky v oblasti pracovně lékařské péče v souvislosti 
s připravovanou novou právní úpravou. Výstupem z tohoto jednání bylo společné 
Doporoučení obou výborů, které bylo předloženo Radě vlády.  

  V měsíci květnu 2008 se členové výboru aktivně zúčastnili dvoudenní 
mezinárodní konference „Společně bezpečně v Evropské unii“, pořádané pod 
záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí a Agentury BOZP v Bilbao, která byla 
věnována zejména aplikaci „Strategie Společenství pro bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na období 2007–2012“ a „Globálního akčního plánu WHO - o zdraví 
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pracovníků 2008 – 2017“ do národních podmínek. Získané poznatky, odborné 
diskuse a výstupy z jednání byly podnětné pro práci výboru v následujícím období. 

 Při přípravě programu svojí činnosti pro rok 2009 si výbor stanovil jako základní 
úkol důsledně průběžně kontrolovat v rámci své působnosti naplňování cílů „Národní 
politiky BOZP“ a zejména pak úroveň plnění jednotlivých opatření „Národního 
akčního programu BOZP na období 2009 – 2010“, který je základním národním 
programovým dokumentem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro 
předmětné období.  

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

 Stálý výbor se na svých třech zasedáních věnoval především problematice 
výchovy a vzdělávání k bezpečnosti práce, včetně její vazby na soustavu kvalifikací 
připravovanou v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. a evropskému standardu pro 
uznávání odborné způsobilosti pro manažery BOZP, dále otázkám národního 
výzkumu a vývoje v oblasti BOZP (zpracoval doporučení Radě vlády) a požadavkům 
na zkvalitňování služeb v oblasti prevence rizik. Podpořil návrh Společnosti 
pracovního lékařství na zařazení oboru pracovního lékařství mezi základní obory 
specializačního vzdělávání lékařů. Stálý výbor se spolupodílel na přípravě Priorit 
výzkumu a vývoje BOZP ve střednědobém výhledu (2008 - 2010). 

  

      
IV. Výstupy 

 
       Rok 2008 byl pro Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci pátým 
rokem její činnosti. Zároveň byl pro Radu rokem intenzívní činnosti, kdy je třeba 
zejména zdůraznit projednání a schválení dvou stěžejních národních dokumentů 
z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to Národní politiky BOZP 
(schválena vládou 23.7.2008) a Národního akčního programu BOZP na období 2009 
– 2010 (schválen Radou vlády pro BOZP 17.12.2008). Oba tyto dokumenty byly 
zpracovány Pracovní skupinou Rady vlády pro BOZP zřízené z řad členů Rady. 
Činnost Pracovní skupiny Rady vlády pro BOZP byla oceněna nejen v Radě vlády 
pro BOZP, ale i mimo tento orgán. V této souvislosti je rovněž nezbytné připomenout 
i práci ve stálých výborech Rady, které přípravě těchto dokumentů věnovaly také 
hodně času.  

     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 aktuální Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

      V roce 2007 došlo k redukci počtu stálých výborů Rady z pěti na čtyři. Stálé 
výbory připravují podklady, návrhy, doporučení a další dokumenty dle určení Rady 
k realizaci činností Rady uvedených ve Statutu Rady.  
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Přehled vybraných materiálů projednaných Radou vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v roce 2008 (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 2007 

14. března 2008 

Informace k  „Věcnému záměru zákona o bezpečnosti 
provozu vyhrazených technických zařízení“ 

14. března 2008 

Stav prací na přípravě nové Národní politiky BOZP 14. března 2008 
Návrh Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci České republiky 

20. června 2008 

Plnění Národního akčního programu BOZP na období 
2008 – 2009 

20. června 2008 

Stav a vývoj na úseku pracovních úrazů, školních 
úrazů, úrazů studentů připravujících se na budoucí 
povolání na pracovištích, nemocí z povolání a ohrožení 
nemocemi z povolání 

20. června 2008 

Zajištění finančních zdrojů v oblasti prevence BOZP 
a poúrazové rehabilitace pro období do zavedení 
systému úrazového pojištění a informace o výsledcích 
hospodaření komerčních pojišťoven poskytujících 
zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

20. června 2008 

Pracovní podmínky osob řídících drážní vozidlo na 
železničních drahách v ČR 

20. června 2008 

Aktivity v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v rámci přípravy a v průběhu předsednictví České 
republiky v Radě Evropské unie 

20. června 2008 

Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu 
v oblasti bezpečnosti práce za rok 2007 

19. září 2008 

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2007 

19. září 2008 

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2007 19. září 2008 
Zprávy o činnosti odborových organizací v oblasti 
BOZP za rok 2007 

19. září 2008 

Návrh Ročního programu kontrolních akcí SÚIP na rok 
2009 

19. září 2008 

Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2009 17. prosince 2008 
Plnění Národního akčního programu BOZP na období 
2008 – 2009 

17. prosince 2008 

Národní akční program BOZP na období 2009 – 2010 17. prosince 2008 
Informace k problematice úrazového pojištění 
zaměstnanců 

17. prosince 2008 
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Zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví v roce 2009  

17. prosince 2008 

Zaměření inspekční činnosti Státní báňské správy ČR 
v roce 2009 

17. prosince 2008 

Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na 
úseku BOZP 

17. prosince 2008 

 
 

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 2008  
 

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 
pracovněprávních vztahů 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. Přímé náklady na činnost Rady za sledované období byly ve výši 
63.574,- Kč.   

 
 

VIII. Plán činnosti Rady na rok 2009    
 

Plán práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rok 2009 
schválila Rada na svém 20. zasedání dne 17. prosince 2008. Tento plán lze průběžně 
doplňovat.   
 

V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena 
Rada, jsou na rok 2009 plánována čtyři zasedání: březen, červen, září a prosinec (podle 
potřeby lze operativně změnit popřípadě rozšířit počet zasedání Rady).  
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Návrh programu pro jednání Rady v roce 2009 
 

   21. zasedání Rady (březen)  

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. 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.   

3.  Regionální spolupráce státních orgánů působících na úseku kontroly v oblasti 
BOZP, zástupců zaměstnavatelů a zástupců zaměstnanců.  

4. Možnosti využití cost/benefit analýzy (analýzy nákladů/přínosů) v oblasti BOZP.  

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

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.  

 
   22. zasedání Rady (červen)  

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 generálních inspektorů práce (SLIC) 
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 

4. Příprava projektů bezpečnosti práce financovaných z prostředků úrazového 
pojištění. 

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

6. Informace o kampani Evropský týden BOZP. 

7. 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).  

8. Různé.  

 

   23. zasedání Rady (září)  

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 2008.  

3. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při 
práci za rok 2008.  
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4. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2008.  

5. Zpráva o kontrolní činnosti odborových organizací nad stavem BOZP 
u jednotlivých zaměstnavatelů podle § 322 zákoníku práce za rok 2008.  

6. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci a  vrchního báňského dozoru v roce 2010.  

7. Zhodnocení aktivit z oblasti BOZP v průběhu českého předsednictví v Radě EU 
v 1. pololetí roku 2009.  

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

9. 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).  

10. Různé.  

 

   24. zasedání Rady (prosinec)  

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

2. Projednání návrhu plánu práce Rady na rok 2010. 

3. Plnění „Národního akčního programu BOZP na období 2009 až 2010“.  

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

5. Projednání výsledku výzkumného projektu „BOZP a rizikové faktory pracovníků 
nad 50 let – uplatnění starších osob v pracovním procesu s návrhy na opatření na 
úrovni odvětví a podniku“.   

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

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

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.  

 
 

*** 
 

Výroční zpráva za rok 2008 byla projednána a schválena na 21. zasedání 

Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 31. března 2009.   


