
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2010 
 

 

 
 
 

Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla zřízena Vládou 
České republiky usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, jehož přílohou 
je platný Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- květen 2011 -   
   



 2 

Úvod 
 

Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
za rok 2010 

(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 zástupce Ministerstva zemědělství, ředitel 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a ředitel Technické inspekce ČR.   

Předsedou Rady 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.  

 

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

 

Složení Rady v roce 2010:        

Jméno a příjmení Funkce 
v reprezentované 

instituci 

Funkce 
zastávaná 

v Radě  

Člen 
Rady 

od 

Člen 
Rady 

do 

Členství ve 
stálých 

výborech  

Dr. Ing. Jaromír 
Drábek       

ministr práce 
a sociálních věcí 

předseda 
od 13. 7. 2010 

13.7. 
2010 

  

JUDr. Petr Šimerka ministr práce 
a sociálních věcí 

předseda 
od 8. 5. 2009  
do 12. 7. 2010 

16.2. 
2004 

  

 náměstek ministra 
práce a sociálních 
věcí 

1. 1.místopředseda 
2. od 13. 7. 2010  

16.2. 
2004 

  

Jaroslav Zavadil předseda 
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 ministra 
zdravotnictví 
a hlavní hygienik 
ČR  

člen 16.2. 
2004 

  

Ing. Jiří Franc, MBA náměstek ministra 
vnitra  

člen 14.12. 
2010 

  

Ing. Světlana 
Kubíková  

náměstkyně 
ministra vnitra  

členka 18.8. 
2009 

13.12. 
2010 

 

Ing. Petr Špirhanzl  náměstek ministra 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen 22.4. 
2010 

  

RNDr. Jindřich 
Kitzberger 

náměstek ministra 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen 5.10. 
2007 

21.4. 
2010 
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Ing. František 
Padělek 

náměstek ministra 
obrany 

člen 10.12. 
2007 

  

JUDr. Ing. Robert 
Szurman  

náměstek ministra 
průmyslu 
a obchodu   

člen 11.10.
2005  

 místo-
předseda  
stálého 
výboru č. 1 

Ing. Miroslav Kalous náměstek ministra 
pro místní rozvoj  

člen 19.3. 
2010 

  

Ing. Josef Bednář  ředitel úřadu 
ministerstva pro 
místní rozvoj   

člen 3.12. 
2008 

18.3. 
2010 

 

PhDr. Ivo Hlaváč náměstek ministra 
životního prostředí 

člen 9.8. 
2010 

  

Ing. Karel Bláha, 
CSc. 

náměstek ministra 
životního prostředí 

člen 6.10. 
2006 

8.8. 
2010 

 

Ing. Eduard Havel náměstek ministra 
dopravy 

člen 19.3. 
2010 

  

Ing. Petr Šlegr náměstek ministra 
dopravy 

člen 26.3. 
2009 

18.3. 
2010 

 

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 

  

Ing. Jiří Křovák, 
CSc. 

1. místopředseda 
zastupující 
předsedu 
Českého 
statistického 
úřadu 

člen 8.5. 
2009 

26.7. 
2010 

 

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 
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Mgr. Miroslav 
Kosina 

vedoucí Centra 
BOZP a životního 
prostředí ČMKOS 

člen 18.4. 
2006 

 místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 3 

Ing. Jaromír 
Šedivec 

Odborový svaz 
pracovníků 
zemědělství 
a výživy               
– Asociace 
svobodných 
odborů ČR  

člen 16.2. 
2004 

  

Jaroslav Bek Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

člen 16.2. 
2004 

 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 

předsedkyně 
Akademie práce 
a zdraví, o. s.  

členka 16.2. 
2004 

 předsedkyně 
stálého 
výboru č. 4 

Doc. MUDr. Pavel 
Urban, CSc.  

vedoucí Centra 
odborných 
činností v OPVZ 
SZÚ  

člen 3.12. 
2008  

 místo - 
předseda 
stálého 
výboru č. 4 

PhDr. Lidmila 
Kleinová, CSc. 

členka 
představenstva 
Hospodářské 
komory ČR 

členka 16.2. 
2004 

 předsedkyně 
stálého 
výboru č. 3 

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  

 
 
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  
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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. Činnost sekretariátu Rady zajišťují celkem dva 
zaměstnanci z tohoto oddělení. 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).  

 
 
 
 

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

     

1. Přehled činnosti Rady 
 

V sedmém roce činnosti Rady se v souladu se schváleným plánem práce Rady na rok 
2010 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 2010.  
 
 
25. zasedání Rady se uskutečnilo dne 19. března 2010  
 
Rada schválila Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2009. Dále Rada projednala 
problematiku zveřejňování osobních údajů v rámci projektů VaV. JUDr. Petr Šimerka 
zdůraznil, že bezpečnost práce a veřejné zdraví obyvatelstva je veřejným zájmem 
a rovněž konstatoval, že legislativní řešení není v krátké době reálné. Rada v této 
souvislosti rozhodla o přípravě podkladů pro jednání předsedy Rady s předsedou Úřadu 
pro ochranu osobních údajů. 
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Na tomto zasedání Rada projednávala opětovně problematiku úrazového pojištění 
zaměstnanců ve vztahu k financování prevence v oblasti BOZP a rehabilitace 
po pracovním úrazu. Bc. Libuše Bělohlávková informovala o připravovaném návrhu 
veřejného senátního slyšení, které inicioval Stálý výbor pro sociální a zdravotní 
problematiku a o projednání tohoto návrhu v senátním výboru. Zabývala se materiálem 
Ministerstva financí s návrhem čtyř variant řešení úrazového pojištění. Tento materiál byl 
následně rozeslán do vnějšího připomínkového řízení a Rada k němu prostřednictvím 
Pracovní skupiny k úrazovému pojištění zpracovala stanovisko.   
 

V rámci kontroly plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na období 2009 – 
2010 byla podána informace o stavu plnění termínovaných úkolů. Rada se zabývala 
přípravou Národního akčního programu BOZP na další období. V této souvislosti 
pověřila přípravou Národního akčního programu na další období pracovní skupinu, která 
pod vedením Bc. Libuše Bělohlávkové připravila i NAP BOZP na období 2009 – 2010 
a to tak, aby Národní akční program BOZP na další období mohl být schválen na 
28. zasedání Rady v prosinci 2010. Bylo rozhodnuto, že se bude jednat o programový 
dokument na dvouleté období let 2011 – 2012 a do programu budou zahrnuty důležité 
a reálně splnitelné úkoly.  
 
Členové Rady vyslechli informaci k připravovanému hodnocení systému inspekce práce 
v ČR ze strany orgánů Evropské komise, které se uskutečnilo v roce 2010. Dále členové 
Rady vyslechli informaci o České technologické platformě bezpečnosti průmyslu 
a možné další spolupráci. Rada vzala na vědomí informace o činnosti stálých výborů 
Rady a informaci o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. Rada 
souhlasila s návrhem, aby v rámci Stálého výboru pro legislativu byla ustavena tripartitní 
pracovní skupina pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí.  

 
 

26. zasedání Rady se uskutečnilo dne 25. června 2010 
 
Rada se zabývala zprávou o vývoji a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, 
nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce. Projednala také plnění Národního 
akčního programu BOZP na období 2009 – 2010 a s ohledem na přípravy nového 
Národního akčního programu BOZP uložila Pracovní skupině k přípravě NAP BOZP, 
aby do 10. 10. 2010 připravila, ve spolupráci se zástupci orgánů zodpovědných za 
splnění jednotlivých opatření, návrh vyhodnocení plnění Národního akčního programu  
BOZP na období 2009 – 2010 a návrh Národního akčního programu BOZP na období 
2011 – 2012.  
 
Členové Rady byli seznámeni s problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, 
studentů a mladých zaměstnanců do 30 let a problematikou pracovně lékařská péče 
o žáky při praktické přípravě na povolání, a to včetně návrhů Stálého výboru pro sociální 
a zdravotní problematiku k řešení této problematiky. Materiál byl připraven v pracovní 
skupině Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku a s úvodním slovem 
k němu vystoupila předsedkyně výboru Bc. Libuše Bělohlávková. Výsledky činnosti 
pracovní skupiny podrobně prezentovali Doc. MUDr. Jana Hamanová, CSc. a MUDr. 
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Vlastimil Kabíček. Na závěr prezentací seznámila Bc. Libuše Bělohlávková Radu 
s návrhy na další postup k řešení této problematiky. K materiálu proběhla rozsáhlá 
diskuze, ve které mimo jiné zazněly i věcné připomínky zástupců ministerstva 
zdravotnictví k některým tvrzením v prezentacích. V závěru Rada doporučila vzít 
v úvahu problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při praktické přípravě na 
povolání při formulování konkrétních úkolů NAP BOZP na období 2011 – 2012. Dále 
doporučila zahrnout do připravovaného návrhu podpory prevence v oblasti BOZP 
z prostředků úrazového pojištění i opatření na podporu projektů k ochraně zdraví žáků 
při praktické přípravě na povolání. 
 
Dále  byla projednána Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu bezpečnosti 
práce za rok 2009, ke které vystoupil generální inspektor SÚIP. V následné diskuzi byla 
oceněna činnost státní inspekce práce, vyzdvižen význam její poradenské činnosti 
a rovněž  zazněl apel, aby nebyly snižovány početní stavy inspektorů.  
 
Rada vzala na vědomí informaci o Plenárním zasedání výboru hlavních inspektorů 
práce (SLIC) a následnou podrobnou informaci o průběhu hodnocení systému inspekce 
práce v ČR ze strany Evropské komise. Dále Rada vzala na vědomí informace 
o činnosti stálých výborů Rady a schválila složení Pracovní skupiny pro stanovení 
expozičních limitů v pracovním prostředí, která bude působit v rámci Stálého výboru pro 
legislativu. Rovněž zazněla informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovně 
právních vztahů v oblasti BOZP. 

      
 

27. zasedání Rady se uskutečnilo dne 24. září 2010  

 

Rada se zabývala kontrolou plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na období 
2009 – 2010 a informací o přípravě Národního akčního programu BOZP na období 2011 
– 2012. Byla podána podrobná informace o současném stavu plnění jednotlivých 
opatření NAP BOZP na období 2009 – 2010. Bylo poukázáno na problém, kdy zůstávají 
nesplněna prioritní opatření, týkající se úrazového pojištění a s tím kromě jiného 
i souvisejícího financování prevence a rehabilitace v oblasti BOZP. Rada vzala na 
vědomí informace o plnění jednotlivých opatření NAP BOZP a o přípravě Národního 
akčního programu BOZP na období 2011 – 2012. Dále souhlasila s postupem Pracovní 
skupiny k přípravě NAP BOZP, aby na 28. zasedání Rady byly předloženy dva písemné 
materiály, a to Hodnocení splnění opatření Národního akčního programu BOZP 
na období 2009 – 2010 a návrh Národního akčního programu BOZP na období 2011 – 
2012.  
 
Rada se dále seznámila se Zprávou o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2009, Zprávou o stavu bezpečnosti v hornictví 
za rok 2009 a Zprávou o činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad jadernou 
bezpečností jaderných zařízení a radiační ochranou v roce 2009. Rada vzala na vědomí 
Zprávu o kontrolní činnosti odborových organizací v oblasti BOZP za rok 2009, 
konkrétně zprávu Českomoravské konfederace odborových svazů a Odborového svazu 
pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR.  
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Rada vzala na vědomí informace o činnosti a doporučení stálých výborů Rady. V rámci 
tohoto bodu Rada schválila Statut Pracovní skupiny pro expoziční limity chemických 
látek v pracovním prostředí. Předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku informovala o výjezdním zasedání výboru, které se konalo 15. září 2010 
v Brně v rámci doprovodného programu veletrhu INTERPROTEC 2010. V této 
souvislosti poděkovala JUDr. Petru Šimerkovi a dalším členům Rady a stálých výborů za 
účast na tomto zasedání.  Rovněž zazněla informace o dalších odborných akcích, které 
se v rámci veletrhu INTERPROTEC uskutečnily. Členové Rady byli rovněž informováni 
o stavu prací na nové právní úpravě pracovně právních vztahů. 
 
 
28. zasedání Rady se uskutečnilo dne 10. prosince 2010 
 

Rada projednala vyhodnocení plnění opatření Národního akčního programu BOZP na 
období 2009 – 2010. Rada v této souvislosti konstatovala skutečnost, že dosud nebyla 
splněna základní priorita Národního akčního programu BOZP, kterou je zavedení 
funkčního systému úrazového pojištění. Dále souhlasila s doporučením Pracovní 
skupiny Rady vlády zařadit do Národního akčního programu BOZP pro období 2011 – 
2012 nesplněné, probíhající a průběžně plněné úkoly Národního akčního programu 
BOZP pro období 2009 – 2010, které svým zaměřením naplňují cíle a priority Národní 
politiky BOZP. JUDr. Petr Šimerka uvedl, že se připravuje řešení úrazového pojištění 
formou novely zákona a na příštím zasedání Rady by mohla být podána informace.  
 
Po projednání vyhodnocení plnění opatření Národního akčního programu BOZP na 
období 2009 – 2010 se Rada zabývala projednáním a schválením nového Národního 
akčního programu BOZP na období 2011 – 2012. Tento materiál byl připraven v rámci 
Pracovní skupiny Rady. Předsedkyně této pracovní skupiny Bc. Libuše Bělohlávková 
materiál uvedla a zdůvodňovala jednotlivá opatření (úkoly) v návrhu a seznamovala 
Radu i s doporučeními Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku. Rada 
přitom zaujímala stanoviska k jednotlivým navrhovaným opatřením NAP BOZP na 
období 2011 – 2012. Velkou pozornost Rada věnovala v diskusi problematice 
úrazového pojištění, financování prevence pro předcházení pracovních úrazů, výzkumu 
a vývoji, vzdělávání v oblasti BOZP, seznamu nemocí z povolání, problematice 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních 
a oblasti pracovně lékařských služeb a rehabilitaci osob po pracovním úrazu a nemoci 
z povolání. K problematice úrazového pojištění byl přednesen návrh Stálého výboru pro 
sociální a zdravotní problematiku, a to předložit vládě jako doporučení Rady vlády návrh 
na urychlené řešení úrazového pojištění a zajištění financování prevence, rehabilitace 
a výzkumu v oblasti BOZP do zavedení systému úrazového pojištění. Byla zmíněna 
i nabídnutá spolupráce Radě na přípravě změn souvisejících s právní úpravou 
úrazového pojištění a informace o přípravě Kulatého stolu odborníků k řešení nové 
právní úpravy ucelené rehabilitace, který se uskuteční ve spolupráci sekce pro sociální 
a rodinou politiku MPSV a Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku. 
Po obsáhlé diskuzi Rada schválila Národní akční program BOZP na období 2011 – 2012 
ve znění závěrů tohoto zasedání Rady a uložila členům Rady vlády zajistit v rámci 
příslušných resortů plnění opatření národního programu a informovat Radu vlády 
o splnění úkolů v termínech stanovených pro příslušná opatření. Rada také souhlasila 
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s ustavením pracovní skupiny k přípravě návrhů na aktualizaci seznamu nemocí 
z povolání v rámci Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku.  
 

S ohledem na diskuzi k problematice úrazového pojištění Rada přijala Doporučení vládě 
ČR v následujícím znění:  
1. Připravit ve spolupráci s odbornou veřejností a v roce 2011 předložit návrh novely 

zákona o úrazovém pojištění, popřípadě návrh nového zákona o úrazovém pojištění. 

2. Urychleně připravit návrhy právní úpravy směřující:  

- ke snížení marží pojišťoven spravujících úrazové pojištění a  

- k právní úpravě, která by umožnila použití přebytků těchto prostředků na prevenci 

v oblasti BOZP a na rehabilitaci do doby nabytí účinnosti zákona o úrazovém 

pojištění. 

 

Rada také doporučila MPSV a členům Rady, uplatňovat, jako zásadní připomínku, 
v rámci vnějšího připomínkového řízení k návrhu novely zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, požadavek na doplnění § 29 o zmocnění pro MŠMT k vydání vyhlášky, 
kterou se stanoví bližší podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve 
školách a školských zařízeních. 
 
Při projednávání dalších bodů programu, vzala Rada na vědomí informaci o zaměření 
kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti 
ochrany zdraví při práci a informaci o zaměření vrchního báňského dozoru v roce 2011. 
Rada dále projednala a schválila plán práce Rady na rok 2011. Členové Rady vyslechli 
informaci o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP. S ohledem na 
přednesené informace k této problematice Rada přijala následující Doporučení 
Ministerstvu práce a sociálních věcí: 
„Rada doporučuje Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby při zamýšlených 
organizačních a koncepčních změnách v rámci tohoto resortu, byla zachována činnost 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. minimálně ve stávajícím rozsahu. 
V případě, že se bude rozhodovat o organizačních a jiných změnách v institucích 
zřízených Ministerstvem práce a sociálních věcí, Rada vlády doporučuje zvážit sloučení 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. s Institutem výchovy bezpečnosti práce, 
popřípadě využít takto vzniklé instituce pro nový resortní ústav. V případě uskutečnění 
uvedených změn, by měl být přetransformovaný Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
v.v.i. garantem v zajišťování výzkumu v oblasti BOZP, vzdělávání inspektorů orgánů 
inspekce práce a poskytování další podpory v oblasti BOZP pro Ministerstvo práce 
a sociálních věcí, včetně vytváření koncepce vzdělávání odborně způsobilých osob.“ 
 
Informaci o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) a o plnění 
úkolů vyplývajících z předchozích zasedání přednesl generální inspektor SÚIP. 
Podrobněji informoval i o závěrečné zprávě o výsledku hodnocení systému inspekce 
práce v ČR ze strany orgánů Evropské komise, které proběhlo v červnu 2010. Členové 
Rady byli seznámeni s informacemi o činnosti a doporučení stálých výborů Rady 
a informacemi o aktuální situaci v legislativní a jiné činnosti oblasti BOZP.  
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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 2010 se stálý výbor sešel celkem dvakrát. Předmětem zasedání stálého 
výboru byla zejména problematika vyhrazených technických zařízení, právní 
analýza postavení koordinátora BOZP na staveništi a právní úprava získání 
odborných kvalifikací. 

 
      Stálý výbor se zabýval především: 
 

a) Plánem práce stálého výboru na rok 2010.  
 

b)  Prioritními opatřeními Národního akčního programu BOZP na období 2009-2010 
v gesci stálého výboru. 

 
- Vyhláškou o stanovení vyhrazených elektrických zařízení a dalších vyhrazených 
zařízení.  

 
- Postavením „Koordinátora BOZP na staveništi“ a novelizací stávající právní 
úpravy. 
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- Sjednocením požadavků na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost podle 
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, zákona č. 174/1968 Sb., o státním 
odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů, 
s právní úpravou danou zákonem 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. 

 
 

Stálý výbor pro legislativu 
Předseda: Robert Křepinský  

     Místopředseda: Jaroslav Bek  
 

Stálý výbor zasedal v roce 2010 celkem třikrát, 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 na období 2009 - 2010 
a prosazování a vynucování právních předpisů v oblasti BOZP v praxi se činnost 
Stálého výboru dále soustředila na tyto aktivity: 
 
a) spoluorganizace a lektorské zajištění doprovodného programu mezinárodního 

veletrhu INTERPROTEC 2010 na téma vývoje právní úpravy BOZP 
a bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, 
 

b) 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 2009,  

 
c) zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany veřejného 

zdraví, České školní inspekce a Českého báňského úřadu v roce 2011. 
 

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 úrazového pojištění, právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, žáků a studentů, právní úpravy a legislativního vývoje oblasti BOZP a samotné 
činnosti kontrolních a dozorových orgánů působících v oblasti BOZP. 
 
V rámci Stálého výboru pro legislativu začala pracovat tripartitně obsazená „Pracovní 
skupina pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí“, která projednává 
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. Tato Pracovní 
skupina dále projednává návrhy na stanovení expozičních limitů v pracovním 
prostředí, které mají být do zmíněného nařízení vlády nově zařazeny. 
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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.   
 
Na svém prvním zasedání dne 16. března 2010 členové diskutovali o zákonu 
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, a o možnostech sladění tohoto zákona s požadavky na 
odbornou způsobilost podle 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, a to zejména o požadavcích §§ 9 
a 10. Proběhla i diskuze o plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na 
období 2009 - 2010. 
 
Druhé zasedání Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum se uskutečnilo 6. prosince 
2010 s cílem představit a prodiskutovat hodnotící standard a kvalifikační standard 
pro pozici Technik BOZP podle zákona č. 179/2006 Sb. (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání). Tato pozice je určena pro „začátečníky“ v oblasti BOZP 
a umožňuje jim získat nejen základní znalosti oboru BOZP, ale i praktické zkušenosti 
(3 roky praxe) a následně se přihlásit k ověření odborné způsobilosti podle zákona 
309/2006 Sb. Předmětem další diskuze byla situace v oblasti výzkumu BOZP, o níž 
informoval ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. RNDr. Stanislav 
Malý, Ph.D.  

 

 

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

     Místopředseda: Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 

 

V uplynulém roce se jednání výboru řídila časovým plánem práce na rok 2010, 
schváleným v listopadu 2009. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 9 zasedání 
výboru, z toho v měsíci září se konalo výjezdní zasedání v Brně. 
 
Základní program jednání v uplynulém roce vycházel z náplně činnosti dané 
Statutem výboru a úkoly vyplývajícími z usnesení Rady vlády k plnění opatření 
Národního akčního programu BOZP na období 2009 – 2010. Průběžným úkolem 
bylo sledovat plnění opatření tohoto dokumentu, která jsou v gesci výboru z hlediska 
jeho působnosti, projednávat úroveň situace v uvedených oblastech, připravovat 
odborná stanoviska a iniciovat návrhy pro Radu vlády formou Doporučení.  
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Již v závěru roku 2009 byla v rámci výboru ustavena Pracovní skupina 
k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, v níž vedle členů 
výboru jsou zastoupeni odborníci z České společnosti dorostového lékařství ČLS J. 
E. Purkyně, MZ, SZÚ, MŠMT, ČŠI a další. V průběhu prvního čtvrtletí 2010 Pracovní 
skupina připravila obsáhlou analýzu celkového stavu na tomto úseku, zejména se 
zaměřila na zajištění ochrany zdraví žáků a studentů při posuzování jejich zdravotní 
způsobilosti při volbě povolání a zajišťování odborné lékařské péče v průběhu 
praktické přípravy na povolání, s ohledem na profesní rizika. Výsledky analýzy 
ukázaly na závažné nedostatky v chybějícím posuzování zdravotního stavu 
z hlediska pracovnělékařského, což ve svém důsledku způsobuje pozdní zjišťování 
negativního vlivu rizik na zdraví této populační skupiny se závažnými zdravotně 
sociálními a současně i značnými ekonomickými důsledky. Po projednání ve výboru 
byla následně prezentace výsledků analýzy přednesena dvěma předními 
představiteli České společnosti dorostového lékařství na 26. zasedání Rady vlády 
v červnu 2010, kdy bylo rozhodnuto věnovat této otázce v nadcházejícím období 
zvláštní pozornost. 
 
V průběhu prvního pololetí roku 2010 se výbor dále především zabýval 
problematikou úrazového pojištění, široce diskutoval návrh čtyř variant řešení, 
předložený MF. K této diskuzi byli na jednání výboru přizváni i zástupci příslušných 
útvarů MF a MPSV. Výstupy z jednání byly předsedkyní výboru uplatněny v Pracovní 
skupině Rady vlády k úrazovému pojištění a přímo pak při jednání Rady vlády na 
červnovém zasedání v rámci kontroly plnění opatření NAP BOZP v této oblasti. 
V měsíci záři 2010 výbor ve spolupráci se Stálým výborem pro legislativu Rady vlády 
uspořádal v Brně v rámci doprovodného programu mezinárodního veletrhu 
INTERPROTEC  „Kulatý stůl k bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů“, 
kterého se zúčastnil i náměstek ministra práce a sociálních věcí JUDr. Petr Šimerka. 
V rámci odborné diskuze, do níž se vedle řady odborníků zapojili i zástupci škol, byly 
specifikovány hlavní problémy v rezortu školství, které byly zapracovány do 
konkrétních výstupů z jednání a ve formě Doporučení byly předloženy Radě vlády.  
    
Ve zbývající části roku byly ve výboru projednány aktuální otázky týkající se oblasti 
pracovnělékařské péče, oblasti nemocí z povolání a nepříznivého stavu BOZP ve 
stavebnictví. Hlavní pozornost byla soustředěna na vyhodnocení plnění opatření 
NAP BOZP na období 2009 - 2010 se zaměřením na plnění úkolů v gesci výboru. 
Především bylo konstatováno, že pokud nebude zaveden funkční systém úrazového 
pojištění s důrazem na motivaci, uplatňování nástrojů bonus/malus, s podporou 
prevence a rehabilitace, nelze v oblasti BOZP očekávat výrazné zlepšení.  
 
V rámci přípravy návrhů opatření do nového NAP BOZP na období 2011 – 2012 se 
výbor soustředil zejména na formulaci návrhů opatření v oblasti priorit – v úrazovém 
pojištění, financování systému BOZP s podporou výzkumu, v oblasti 
pracovnělékařské péče, včetně péče o žáky a studenty, návrhu na provedení analýzy 
stavu BOZP ve stavebnictví s návrhy na řešení nedostatků, přijetí příslušné právní 
úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách a školních zařízeních 
a přijetí nové právní úpravy v oblasti rehabilitace osob se zdravotním postižením. Ke 
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zvýšení důrazu na nutnost přijetí zásadních opatření v oblasti BOZP formuloval 
výbor Doporučení Radě vlády, které bylo předneseno předsedkyní výboru na 28. 
zasedání Rady 10. prosince 2010 v rámci projednávání a schvalování NAP BOZP na 
období 2011 - 2012. Současně byl Radě vlády předložen návrh na ustavení Pracovní 
skupiny k aktualizaci seznamu nemocí z povolání, jejíž vznik Rada podpořila. Při 
hodnocení činnosti výboru na jeho prosincovém zasedání, v pořadí již 45. za dobu 
jeho působnosti, předsedkyně výboru vyslovila všem členům velké poděkování za 
mimořádnou aktivitu, zájem a zejména za vysoce odborný přínos jejich celoroční 
práce. 
  

 

 
Činnost pracovní skupiny Rady vlády pro BOZP 
(Informace o činnosti Pracovní skupiny Rady vlády pro BOZP k Národní politice 
BOZP, Národnímu akčnímu programu BOZP a k úrazovému pojištění - dále jen 
„Pracovní.skupina“) 
 
Činnost Pracovní skupiny v roce 2010 vycházela z úkolů stanovených Národním 
akčním programem BOZP na období 2009 – 2010 a z úkolů uložených Radou vlády 
na jejím 24. až 28. zasedání. V průběhu roku 2010 zasedala Pracovní skupina 
pětkrát, další práce pak probíhala korespondenčně elektronickou formou.  
 
Již v závěru roku 2009 začala Pracovní skupina připravovat podkladový materiál 
k úrazovému pojištění a následně pak připravila samotný návrh programu veřejného 
slyšení k této problematice, které se mělo konat ve Výboru pro zdravotnictví 
a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky v prvním čtvrtletí roku 2010. 
Právě v tomto období však Ministerstvo financí ČR připravilo návrh čtyř variant 
řešení úrazového pojištění, který rozeslalo do vnějšího připomínkového řízení. 
Z tohoto důvodu bylo veřejné slyšení odloženo na neurčito do doby, než bude 
rozhodnuto o dalším postupu.  
 
Na přelomu měsíce března a dubna 2010 Pracovní skupina, na základě úkolu Rady 
vlády, pracovala na vyhodnocení výše uvedených čtyř variant úrazového pojištění, 
které Sekretariát Rady vlády obdržel jako připomínkové místo. Souhrnné stanovisko 
bylo odesláno na Ministerstvo financí ČR, které však od vypořádání připomínkového 
řízení upustilo s tím, že tento úkol bude řešen až po volbách - po nástupu nové 
vlády. 
 
V měsíci květnu a červnu 2010 se Pracovní skupina zabývala vyhodnocením plnění 
opatření NAP BOZP na období 2009 – 2010, které bylo projednáno Radou vlády na 
jejím 26. zasedání v měsíci červnu 2010. V této souvislosti Rada uložila Pracovní 
skupině připravit návrh nového NAP BOZP na období 2011 – 2012 tak, aby mohl být 
projednán a schválen koncem roku 2010.   
 
Práce na přípravě návrhu nového NAP BOZP vyžadovala - kromě jednání v Pracovní 
skupině a samostatné práce jejích členů na formulaci návrhů, uskutečnit řadu 
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přípravných jednání k jednotlivým úkolům přímo s příslušnými představiteli 
zainteresovaných rezortů (např. MPSV, MZ, MŠMT), s cílem dosáhnout koncensu. 
Výsledný návrh NAP BOZP na období 2011 – 2012, připravený Pracovní skupinou 
včetně předkládací a důvodové zprávy, byl projednán a schválen Radou vlády na 
jejím 28. zasedání dne 10. prosince 2010. 
 
Problémem přetrvávajícím z předchozího období nadále zůstává zejména 
dlouhodobě nevyřešená oblast úrazového pojištění, financování systému BOZP, 
nedostatečná podpora výzkumu a celé oblasti prevence vůbec, přetrvávající 
nedostatky v oblasti pracovnělékařské péče, v zajišťování bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů, chybí systémové řešení rehabilitace poškození zdraví 
z práce a další. Uvedené problémové okruhy byly proto zařazeny do NAP BOZP na 
období 2011 – 2012 jako priority, jejichž splnění je základním předpokladem pro 
realizaci Národní politiky BOZP a celkové zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v České republice.         
 
Na počátku roku 2011 Pracovní skupina připravila náměty a připomínky k novele 
zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Výsledný materiál byl 
předán Sekci sociálně pojistných systémů Ministerstva práce a sociálních věcí, které 
bylo pověřeno připravit návrh novely předmětného zákona tak, aby bylo reálné nabytí 
jeho účinnosti od 1. 1. 2013. V této souvislosti Pracovní skupina opakovaně 
upozorňuje na nutnost zavedení takových principů, které budou zajišťovat funkční 
systém úrazového pojištění obdobně, jako je tomu v řadě zemí Evropské unie. 
 
Při celkovém hodnocení činnosti Pracovní skupiny v roce 2010 je třeba především 
vyzdvihnout velké úsilí, které její členové vedle svých vlastních pracovních 
povinností vynaložili na přípravu všech podkladových materiálů pro Radu vlády. 
Nejcennějším výsledkem práce je, že přestože jsou v pracovní skupině zastoupeny 
státní instituce, zaměstnavatelé, odbory a odborníci z praxe, dokázali se vždy 
shodnout na jednotném stanovisku. Do budoucna bude důležité, jak dalece se 
podaří tato odborná stanoviska prosadit do nových právních předpisů a následně do 
praxe. 
   

  

IV. Výstupy 
 

Rok 2010 byl pro Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci sedmým 
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 popsána v části III. bodu 1 a 2 tohoto materiálu. Z tohoto zhodnocení 
činnosti vyplývá, jak velké úsilí bylo věnováno, mimo jiné aktivity, zejména přípravě 
koncepčních materiálů jako je nový Národní akční program BOZP na období 2011 – 
2012 a také problematice úrazového pojištění. Jak je konstatováno i v jiných částech 
tohoto materiálu, problematika nevyřešeného úrazového pojištění zaměstnanců 
zůstává stálým problémem.     
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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.  

       

Přehled vybraných materiálů projednaných Radou vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v roce 2010 (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 2009 

19. března 2010 

Návrh na řešení problému zveřejňování osobních údajů 
v rámci projektů VaV 

19. března 2010 

Plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na 
období 2009 - 2010 

19. března 2010 

Problematika úrazového pojištění 19. března 2010 
Příprava Národního akčního programu BOZP na další 
období 

19. března 2010 

Hodnocení systému inspekce práce v České republice ze 
strany orgánů Evropské komise, které se uskuteční v roce 
2010. 

19. března 2010 

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

25. června 2010 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, studentů a mladých 
zaměstnanců do 30 let a pracovně lékařská péče o žáky při 
praktické přípravě na povolání – návrhy Stálého výboru pro 
sociální a zdravotní problematiku k řešení této problematiky 

25. června 2010 

Plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na 
období 2009 - 2010 

25. června 2010 

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

25. června 2010 

Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu 
bezpečnosti práce za rok 2009 

25. června 2010 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP na období 2009 – 2010 a informace o přípravě 
Národního akčního programu BOZP na období 2011 – 
2012 

24. září 2010 

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2009 

24. září 2010 

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2009 24. září 2010 

Zpráva o činnosti SÚJB při výkonu státního dozoru nad 24. září 2010 
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jadernou bezpečností jaderných zařízení a radiační 
ochranou v roce 2009 

Zpráva o kontrolní činnosti odborových organizací nad 
stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů podle 
§ 322 zákoníku práce za rok 2009 

24. září 2010 

Vyhodnocení plnění úkolů Národního akčního 
programu BOZP na období 2009 – 2010 

10. prosince 2010 

Schválení Národního akčního programu BOZP na období 
2011 - 2012 

10. prosince 2010 

Doporučení Rady vlády pro BOZP 10. prosince 2010 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, 
ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při 
práci a vrchního báňského dozoru v roce 2011 

10. prosince 2010 

Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2011 10. prosince 2010 

Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na 
úseku BOZP 

10. prosince 2010 

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

10. prosince 2010 

 
 
 

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 2010  
 
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 a jejích stálých výborů se konají zpravidla v místech, kde sídlí toto 
ministerstvo. Přímé náklady na činnost Rady za sledované období byly ve výši    
39.566,- Kč.   
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VIII. Plán činnosti Rady na rok 2011      
 
Plán práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rok 2011 schválila 
Rada na svém 28. zasedání dne 10. prosince 2010. Tento plán lze průběžně doplňovat.   

 
V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada, jsou 
na rok 2011 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 2011    
 

 29. zasedání Rady (březen)    

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2010 
podle povinné osnovy ve smyslu usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002.  

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP na období 2011 – 2012“.  

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

5. 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).  

6. Různé.  
 

 30. 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. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP na období 2011 – 2012“. 

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

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.  
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 31. zasedání Rady (září)   

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

2. Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti bezpečnosti práce 
za rok 2010.  

3. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při 
práci za rok 2010.  

4. Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2010.  

5. Zpráva o kontrolní činnosti odborových organizací nad stavem BOZP               
podle § 322 zákoníku práce za rok 2010.  

6. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP na období 2011 – 
2012“. 

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.  
 

 32. zasedání Rady (prosinec)    

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

2. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2012. 

3. Návrh plánu práce Rady na rok 2012. 

4. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP na období 2011 – 
2012“. 

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

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 2010 byla projednána a schválena na 29. zasedání Rady 

vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 25. března 2011. 


