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Úvod 

 
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

za rok 2012 
(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.   

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

 
 

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

 

 

Složení Rady v roce 2012:    
    

Jméno a příjmení Funkce 
v reprezentované 

instituci 

Funkce 
zastávaná 

v Radě  

Člen 
Rady 

od 

Člen 
Rady 

do 

Členství ve 
stálých 

výborech  

Ing. Ludmila 
Müllerová 

ministryně práce 
a sociálních věcí  

předsedkyně 
od 16. 11. 2012  

16.11.
2012 

  

Dr. Ing. Jaromír 
Drábek       

ministr práce 
a sociálních věcí 

předseda 
od 13. 7. 2010 

13.7. 
2010 

15.11.
2012 

 
 

Mgr. Karel 
Machotka 

náměstek 
ministryně práce a 
sociálních věcí  

1. 
místopředseda  

2.3. 
2011 

3.1. 
2013 

 

Jaroslav Zavadil předseda 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů 

místopředseda 23.6. 
2006 

  

Ing. František 
Hrobský 

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR  

místopředseda  16.2. 
2004 

  

MUDr. Vladimír 
Valenta, Ph.D.    

náměstek ministra 
zdravotnictví 
a hlavní hygienik 
ČR  

člen  11.12. 
2012 

  

Ing. Miroslava 
Oliveriusová  

náměstkyně 
ministra vnitra  

členka 1.8. 
2011 

  

Ing. Petr Špirhanzl  náměstek ministra 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 

člen 22.4. 
2010 

  

Ing. Michael Hrbata náměstek ministra 
obrany 

člen 18.4. 
2011 
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JUDr. Ing. Robert 
Szurman  

ředitel odboru 
meziresortních 
záležitostí    

člen 11.10.
2005  

 místo-
předseda  
stálého 
výboru č. 1 

Ing. Miroslav Kalous náměstek ministra 
pro místní rozvoj  

člen 19.3. 
2010 

  
 

PhDr. Ivo Hlaváč náměstek ministra 
životního prostředí 

člen 9.8. 
2010 

  
 

Ing. Eduard Havel náměstek ministra 
dopravy 

člen 19.3. 
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 

  

 

 

 

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 

  
 
 
 

Mgr. Miroslav 
Kosina 

vedoucí Centra 
BOZP a životního 
prostředí ČMKOS 

člen 18.4. 
2006 

 místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 3 

Ing. Jaromír 
Šedivec 

Asociace 
samostatných 
odborů ČR  

člen 16.2. 
2004 

  

Jaroslav Bek Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

člen 16.2. 
2004 

 místo - 
předseda 
stálého 
výboru č. 2 

Josef Korbelář Zemědělský svaz 
Praha 

člen 16.2. 
2004 
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JUDr. Pavel Novák Svaz podnikatelů 
ve stavebnictví 
ČR 

člen 29.6. 
2007 

  
 
 

Mgr. Karel Petrželka  Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

člen 3.12. 
2008 

  
 

Bc. Libuše 
Bělohlávková 

Akademie práce 
a zdraví, o. s.  

členka 16.2. 
2004 

 předsedkyně 
stálého 
výboru č. 4 

Doc. MUDr. Pavel 
Urban, CSc.  

Státní zdravotní 
ústav  

člen 3.12. 
2008  

 místo - 
předseda 
stálého 
výboru č. 4 

PhDr. Lidmila 
Kleinová, CSc. 

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  
 
 
 

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 a pracovních skupin Rady,  
 soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady, stálých výborů 

a pracovních skupin Rady,   
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 zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů 
předsedy Rady, 

 průběžně aktualizuje informace zveřejněné o Radě a jejích členech a výstupech z její 
činnosti na internetové stránce Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu vlády 
České republiky (sekce Pracovní a poradní orgány).   

 
 
 

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

     

1. Přehled činnosti Rady 
 

V devátém roce činnosti Rady se v souladu se schváleným plánem práce Rady na rok 
2012 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 2012.   
 
 
33. zasedání Rady se uskutečnilo dne 30. března 2012  
 
Rada schválila Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2011, která byla v květnu 
2012 předložena členům vlády pro informaci. Na tomto zasedání Rada projednávala 
opětovně problematiku úrazového pojištění zaměstnanců ve vztahu k financování 
prevence v oblasti BOZP a rehabilitace po pracovním úrazu. Předseda Rady Dr. Ing. 
Jaromír Drábek seznámil Radu s výsledkem projednání návrhu novely zákona 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, v Legislativní radě vlády 
a následně ve vládě (viz usnesení vlády ČR ze dne 21. 3. 2012 č. 180). V souladu 
s usnesením vlády bude zpracována a vládě předložena analýza problematiky 
odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání s věcnými návrhy na budoucí 
řešení. Návrhy budou mít dva základní cíle: napravit dosavadní stav a otevřít trh tak, aby 
na něj mohly vstoupit další subjekty (podobně jako u povinného ručení) a jednoznačně 
deklarovat způsob zajištění a spravování finančních prostředků na prevenci. Uvedl, že 
MPSV v současné době připravuje návrh zákona, kterým se ruší zákon č. 266/2006 Sb.. 
V následné diskuzi zazněly názory, že by zákon o úrazovém pojištění měl řešit i sociální 
aspekty. V úvahu by se měla vzít i celá řada podkladů, které byly v předchozím období 
projednány a zpracovány v Pracovní skupině pro úrazové pojištění Rady vlády pro 
BOZP. Předseda Rady dále zdůraznil, že úloha Rady vlády pro BOZP je v této oblasti 
nezpochybnitelná a předpokládá se, že diskuse bude dál probíhat jak v Radě, tak i na 
pracovních úrovních. Členové Rady v této souvislosti deklarovali zájem spolupracovat 
na přípravě budoucího řešení funkčního systému úrazového pojištění zaměstnanců. 
Bylo rozhodnuto zařadit do programu příštího 34. zasedání Rady projednání stavu 
přípravy návrhu na budoucí řešení úrazového pojištění zaměstnanců, který má být vládě 
předložen do 21. 9. 2012 a zajistit pozvání kompetentního zástupce Ministerstva financí 
na toto zasedání Rady. 
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Rada se zabývala dalšími úkoly NAP BOZP na období 2011 – 2012 a také přípravou 
Národního akčního programu BOZP na další období. 1. místopředseda Rady Mgr. Karel 
Machotka uvedl, že bude důležité rozhodnout o délce období, na které bude NAP BOZP 
připravován, a že by měl obsahovat reálné úkoly, které lze ovlivnit a prosazovat. Rada 
v této souvislosti požádala předsedy stálých výborů, aby předložili do konce května 2012 
sekretariátu Rady a předsedkyni Pracovní skupiny Rady pro přípravu NAP BOZP návrhy 
úkolů do akčního programu na další období s tím, že tyto návrhy budou projednány na 
34. zasedání Rady v červnu 2012. 
 
Na program 33. zasedání byla k projednání zařazena problematika bezpečnosti 
a ochrany zdraví ve školství. Bc. Libuše Bělohlávková zrekapitulovala činnost Stálého 
výboru pro sociální a zdravotní problematiku v této oblasti. Upozornila na dosud 
nevyřešený problém, kdy na MŠMT není ustavena odborně způsobilá osoba, která by se 
zabývala problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. Dále 
informovala členy Rady o přípravě druhé Národní konference k problematice BOZ 
ve školství. Zástupce MŠMT informoval o stavu přípravy vyhlášky o BOZ dětí, žáků 
a studentů s tím, že je záměr, aby tato vyhláška byla účinná od 1. 9. 2012. 
Po projednání tohoto bodu, Rada vlády pro BOZP doporučila ministru školství, mládeže 
a tělovýchovy, ustavit na MŠMT odborně způsobilou osobu pro problematiku 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů.   
 
Rada vzala na vědomí informace o činnosti stálých výborů Rady a schválila záměr 
ustavit v rámci Stálého výboru pro legislativu pracovní skupinu, k přípravě návrhu 
nového nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních 
postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese (stávající nařízení vlády 
č. 28/2002 Sb.). Dále si členové Rady vyslechli informaci o stavu prací na nové právní 
úpravě pracovně právních vztahů.  
 
 
34. zasedání Rady se uskutečnilo dne 22. června 2012   
 

Na základě rozhodnutí z minulého zasedání Rady byla do programu zařazena 
problematika úrazového pojištění. K jejímu projednání byl přizván zástupce Ministerstva 
financí PhDr. Vladimír Přikryl, který informoval o stavu přípravy budoucího řešení 
úrazového pojištění zaměstnanců a seznámil Radu s východisky a principy, ze kterých 
by mělo úrazové pojištění zaměstnanců vycházet. Rada po vyslechnutí informace a po 
proběhlé diskuzi požaduje řešit ve výsledném návrhu postavení Rady vlády pro BOZP 
tak, aby měla možnost spolurozhodovat a měla vliv na to, jak budou vynakládány 
finanční prostředky na prevenci a rehabilitaci. Rada dále požadovala projednat 
připravovaný návrh ještě před připomínkovým řízením v Pracovní skupině Rady vlády 
pro BOZP k úrazovému pojištění.  
 
Při kontrole plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na období 2011 – 2012, 
se vedla diskuze zejména k problematice vyhrazených technických zařízení. 
1. místopředseda Rady Mgr. Karel Machotka uvedl, že ve druhém pololetí bude zřízena 
pracovní skupina, která se bude právní úpravou VTZ zabývat. Předseda Stálého výboru 
pro technickou bezpečnost připomněl, že se výbor zabývá vyhrazenými technickými 
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zařízeními již několik let a za tuto dobu je zpracováno dost podnětů. Bylo rozhodnuto, že 
zmíněná pracovní skupina bude ustavena pod gescí Stálého výboru pro technickou 
bezpečnost. Dále se Rada podrobně zabývala přípravou nového Národního akčního 
programu BOZP na další období. Předsedkyně Pracovní skupiny Rady Bc. Libuše 
Bělohlávková představila rámcový návrh Národního akčního programu na další období. 
Rada schválila přednesené návrhy a rozhodla o přípravě akčního programu na dvouleté 
období s tím, že návrhy na konkretizaci jednotlivých opatření, zodpovědnost a termíny 
jejich plnění budou projednány na 35. zasedání Rady. 
 
Rada schválila materiál předložený oddělením bezpečnosti práce MPSV, který se týkal 
zabezpečení informačních povinností z úmluv MOP o inspekci práce. Materiál 
předpokládá, že předsedkyně Rady vlády pro BOZP bude koordinovat přípravu 
všeobecné výroční zprávy o práci všech inspekčních orgánů v oblasti BOZP pro 
Mezinárodní úřad práce podle Úmluv MOP č. 81 a č. 129 a návrh zprávy k projednání 
Radou připraví redakční skupina ustavená při MPSV.  
   
Rada se zabývala zprávou o vývoji a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, 
nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce. Mgr. Ing. Rudolf Hahn informoval 
podrobně o průběhu a výsledcích zasedání Plenárního zasedání výboru generálních 
inspektorů práce (SLIC), které se konalo v Kodani ve dnech 21. a 22. května 2012. 
Informace o činnosti stálých výborů Rady přednesli předsedkyně a předsedové těchto 
výborů včetně informace ze zasedání Pracovní skupiny k seznamu nemocí z povolání, 
která se sešla již třikrát a připravila 3 doporučení na změnu tohoto seznamu. 
 
Rovněž zazněla informace o stavu prací na nové právní úpravě pracovněprávních 
vztahů v oblasti BOZP. Diskutován byl i stav prací na novele nařízení vlády č. 201/2010 
Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úraze. 
 
 
35. zasedání Rady se uskutečnilo dne 21. září 2012    
 
Materiál Ministerstva financí - „Analýzu problematiky odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení“, představil náměstek ministra financí 
Ing. Urban. Materiál byl zpracován na základě rozhodnutí Porady ekonomických ministrů 
a na to navazujícího usnesení vlády č. 180 ze dne 21. března 2012. Ing. Urban uvedl, 
že součástí materiálu je i variantní návrh vypořádání dosavadních nároků na náhradu 
škody ze stávajícího zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání vzniklých před 1. 1. 2014. Podle predikce 
je předpokládaná současná hodnota budoucích závazků státu vzniklých do uvedeného 
data cca 57 mld. Kč. Uvedl, že preferovaná varianta je postupné uvolňování této částky 
ze státního rozpočtu až do celkového vypořádání všech těchto závazků, tj. od roku 2014 
až do roku cca 2080. Dále uvedl, že zkušenosti z pojištění odpovědnosti z provozu 
vozidla jsou na tento systém přenositelné. Bc. Bělohlávková uvedla, že Pracovní 
skupina pro úrazové pojištění Rady vlády pro BOZP vyslovila k předloženému materiálu 
zamítavé stanovisko jako celku, protože navrhované řešení výrazně zhoršuje současný 
stav a je v zásadním rozporu s principy, na nichž by měl být efektivní a funkční systém 
nového úrazového pojištění postaven. Po obsáhlé diskuzi k uvedenému materiálu Rada 
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vlády pro BOZP přijala stanovisko, že s materiálem předloženým Ministerstvem financí 
nesouhlasí.  
 
Předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost podal zprávu shrnující výsledky 
dosavadních prací nad návrhem dalšího postupu v oblasti vyhrazených technických 
zařízeních. Rada rozhodla ustavit v rámci Stálého výboru pro technickou bezpečnost 
pracovní skupinu ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu 
a dopravy ČR, která by měla zpracovat „Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených 
technických zařízení“. Uvedený návrh by měl být předložen a projednán na příštím 
zasedání Rady. Rada se dále zabývala plněním úkolů Národního akčního programu 
BOZP na období 2011 – 2012 a také návrhy opatření do Národního akčního programu 
BOZP na období 2013 – 2014. Bc. Libuše Bělohlávková informovala o přípravách 
a návrzích do nového akčního programu BOZP. Připomněla, že ke konkretizaci 
navrhovaných opatření je nezbytné projednat aktuální stav zejména v oblasti úrazového 
pojištění, zajištění financování systému BOZP pro období 2013 a 2014, dále v oblasti 
vyhrazených technických zařízení, vzdělávání a výzkumu a stavu příprav Strategie EU 
v oblasti BOZP pro období 2013 – 2020. Jako stěžejní problém označila nevyřešené 
financování oblasti BOZP. Rada uložila členům Rady vlády pro BOZP, kteří jsou 
zodpovědní za plnění jednotlivých opatření, podat sekretariátu Rady písemnou zprávu 
o stavu plnění úkolů Národního akčního programu BOZP pro období 2011 – 2012. 
Pracovní skupině pro přípravu národních dokumentů Rada uložila připravit návrh 
nového Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014 a rozeslat 
ho k projednání ve Stálých výborech Rady.   
 
Rada se v rámci projednávání dalších bodů programu seznámila se Zprávou o činnosti 
Státního úřadu inspekce práce, Roční souhrnnou zprávou o výsledcích kontrolních akcí 
za rok 2011, a dále se Zprávou orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 
zdraví při práci, Zprávou o stavu bezpečnosti v hornictví a prezentacemi o kontrolní 
činnosti odborových organizací nad stavem BOZP za rok 2011. Rada vzala na vědomí 
informace o činnosti stálých výborů Rady a vyslechla informace o stavu prací na nové 
právní úpravě pracovně právních vztahů. 
 
 
36. zasedání Rady se uskutečnilo dne 14. prosince 2012 
 

Na programu zasedání bylo projednání a schválení Národního akčního programu BOZP 
na období 2013 – 2014. Předsedkyně Pracovní skupiny Rady pro přípravu národních 
dokumentů Bc. Libuše Bělohlávková shrnula činnost pracovní skupiny, ve které jsou 
zastoupeni jak sociální partneři, tak zástupci státní správy, a která dle pověření Rady 
pracovala v uplynulých měsících na přípravě návrhu Národního akčního programu 
BOZP na období 2013 – 2014. Materiál byl rovněž projednán ve všech stálých výborech 
Rady. Dále představila návrh usnesení Rady a důvodovou zprávu, ve které jsou 
podrobně uvedeny důvody zařazení jednotlivých priorit a opatření, popřípadě přenesení 
některých nesplněných úkolů z minulého akčního programu do návrhu nového.  
Předložený návrh akčního programu je rozvržen do sedmi základních priorit, kterými 
jsou: zavedení funkčního systému úrazového pojištění, zajištění financování oblasti 
BOZP, prevence pracovních rizik, bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů, 
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rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání, vzdělávání specialistů 
v oblasti BOZP a výzkum a vývoj. Členové Rady vedli nad jednotlivými opatřeními 
obsáhlou diskuzi a navrhovali některé úpravy. Rada schválila Národní akční program 
BOZP na období 2013 – 2014 a uložila členům Rady zastupujícím v Radě MPSV, MZ 
a MŠMT průběžně informovat Radu o plnění opatření za jejich rezort. Předsedům 
pracovních skupin Rady bylo uloženo zajistit plnění opatření v rámci působnosti jejich 
pracovních uskupení a předsedům stálých výborů, aby průběžně sledovali stav plnění 
přijatých opatření v gesci jejich výborů.  
 
Rada projednala stav v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání na úseku BOZP. V rámci 
tohoto bodu členové Rady vyslechli tři vystoupení, ve kterých byli nejprve RNDr. Malým, 
Ph.D. seznámeni s projekty výzkumu a vývoje na úseku BOZP, řešených Výzkumným 
ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., a dále s aktuálními problémy v této oblasti. 
Doc. MUDr. Urban, CSc. ze Státního zdravotního ústavu vystoupil s prezentací 
k výzkumu SZÚ v oblasti BOZP v roce 2012. Uvedl, že v roce 2012 se v SZÚ řešilo 
celkem 12 projektů vztahujících se k problematice BOZP, přičemž ve srovnání 
s minulými roky jde o klesající trend. S trendy ve výchově a vzdělávání v zemích EU 
a ČR v oblasti BOZP seznámila členy Rady PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.. 
 
V souladu se závěry minulých zasedání byla podána zpráva o plnění úkolu zpracovat 
návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických zařízení. P. Bek, jako člen 
pracovní skupiny pro přípravu návrhu koncepce věcného řešení vyhrazených 
technických zařízení, přednesl závěry této pracovní skupiny působící při Stálém výboru 
pro technickou bezpečnost. Rada vlády pro BOZP uložila tomuto stálému výboru na 
svém 35. zasedání v září 2012 předložit uvedenou koncepci na 36. zasedání Rady 
k projednání. Výbor na svém zasedání nedospěl ke shodě na tomto materiálu, a proto 
učinil závěry, které byly předloženy členům Rady k projednání a rozhodnutí o dalším 
postupu. Rada s ohledem na proběhlou diskuzi rozhodla, že navrhované řešení 
technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví s názvem „Návrh 
věcného řešení zajištění provozu technických zařízení“ se odkládá ke schválení Stálého 
výboru pro technickou bezpečnost s tím, že bude na základě dodatečně předložených 
připomínek dopracován. Zároveň bylo řediteli Technické inspekce ČR Ing. Oldřichu 
Küchlerovi uloženo, vypracovat a předložit Návrh věcného řešení zajištění provozu 
technických zařízení, který bude variantním řešením. Stálý výbor pro technickou 
bezpečnost předloží na 37. zasedání Rady vlády pro BOZP variantní řešení zajištění 
provozu technických zařízení. 
  
V rámci dalších bodů programu, Rada projednala zaměření kontrolní činnosti orgánů 
inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci 
v roce 2013. Rada dále projednala a schválila plán práce Rady na rok 2013. Informaci 
o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) a o plnění úkolů 
vyplývajících z předchozích zasedání přednesl generální inspektor SÚIP. Členové Rady 
byli dále seznámeni s informacemi o činnosti stálých výborů Rady a informacemi 
o aktuální situaci v legislativní a jiné činnosti oblasti BOZP. Rada také schválila složení 
„Pracovní skupiny pro zpracování návrhu nového nařízení vlády, kterým se stanoví 
způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru“.  
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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 2012 se stálý výbor sešel celkem dvakrát, a to 6. června a 4. prosince. 
Předmětem zasedání stálého výboru byla zejména problematika vyhrazených 
technických zařízení, právní analýza postavení koordinátora BOZP na staveništi 
a právní úprava zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. 
 
Stálý výbor se zabýval především: 
 
a) Plánem práce stálého výboru na rok 2012.  
b) Prioritními opatřeními Národního akčního programu BOZP na období  

2011 – 2012 v gesci stálého výboru: 
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 Zpracováním věcného záměru zákona o zajištění bezpečnosti provozu 
technických zařízení s vyšší mírou zbytkového provozního rizika. 

 Postavením „Koordinátora BOZP na staveništi“ a novelizací stávající úpravy. 

 Legislativní úpravou zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:  

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

 působnost a realizace ustanovení vyhlášky č. 77/1965 Sb. o výcviku, 
způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů. 

 
 

Stálý výbor pro legislativu 
Předseda: Robert Křepinský  

     Místopředseda: Jaroslav Bek  
 

Stálý výbor zasedal v roce 2012 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 2011 a 2012 a prosazování 
a vynucování právních předpisů v oblasti BOZP v praxi se činnost stálého výboru 
dále soustředila na tyto aktivity: 
a) významně se podílel na tvorbě návrhu novely nařízení vlády č. 201/2010 Sb., 

o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, 
b) zahájil přípravné práce nad návrhem nařízení vlády, kterým se stanoví způsob 

organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit 
při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru, 

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

d) projednal vývoj a stav na úseku pracovních a školních úrazů a nemocí z povolání, 
e) projednal návrh novely zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 

zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,   
f) projednal roční zprávy o činnosti orgánů inspekce práce, orgánů ochrany 

veřejného zdraví, České školní inspekce, Českého báňského úřadu, Ministerstva 
vnitra, Ministerstva obrany a odborových organizací za rok 2011,  

g) projednal zprávy o zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, orgánů 
ochrany veřejného zdraví, České školní inspekce a Českého báňského úřadu 
v roce 2013. 
 

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 a legislativního vývoje oblasti 
BOZP a samotné činnosti kontrolních a dozorových orgánů působících v oblasti 
BOZP. 
 
V rámci Stálého výboru pro legislativu dále pracovala tripartitně obsazená „Pracovní 
skupina pro stanovení expozičních limitů v pracovním prostředí“, která projednávala 
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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.  
 
 

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 prvním zasedání stálého výboru dne 21. 9. 2012 byly podány JUDr. Pavlem 
Dvořákem podrobné informace o stavu legislativy BOZP a plánech činnosti oddělení 
bezpečnosti práce. Na výše uvedené informace navázala JUDr. Anna Samková, 
která členy podrobně informovala o přípravě novely zákona č. 309/2006 Sb., který je 
základem pro stanovení požadavků na odborné znalosti a dovednosti odborníků 
v oblasti BOZP. Uvedla, že k přípravě novely bude ustavena pracovní skupina a stálý 
výbor bude informován o průběhu procesu zmíněné novely.  
PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., informovala o projektu Národní soustavy kvalifikací 
podle zákona č. 179/2006 Sb. Byla schválena pozice „Technik BOZP“, která 
obsahuje požadavky na začátečníka v oblasti BOZP a na proces jeho vzdělávání. 
Pozice „Manažer BOZP“ se nachází v procesu dopracování, prověření a následného 
uznání. Poděkovala zástupkyni MPSV, JUDr. Samkové, za spolupráci v rámci 
Sektorové rady pro bezpečnost, ochranu osob a majetku a bezpečnosti práce, která 
by mohla vést v dalším období k obohacení požadavků na znalosti a dovednosti pro 
různé kvalifikační stupně. 
RNDr. Stanislav Malý, PhD., informoval o současné situaci výzkumného ústavu 
a výzkumu v oblasti BOZP. Stálý výbor požádal RNDr. Malého, PhD., aby stálý výbor 
průběžně informoval o vývoji situace, k níž by se mohl výbor nejen vyjadřovat, ale 
i pomoci, zejména pro zajištění finančních zdrojů pro výzkum v oblasti BOZP v roce 
2013. V závěrečné části zasedání se diskutovalo o návrhu na přípravu celoživotního 
vzdělávání BOZP v ČR. Toto téma se stane jedním ze základních témat, které bude 
Stálý výbor pro vzdělávání a výzkum řešit v dalším období. 
 
Na svém druhém zasedání dne 5. 12. 2012 se stálý výbor zabýval následujícími 
problémy: 
Po zahájení a uvítání členů stálého výboru a hostů (Bc. Libuše Bělohlávková) se 
výbor zabýval Projektem Národní soustavy kvalifikací. PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., 
stručně informovala o průběhu tohoto projektu fungujícího podle zákona č. 179/2006 
Sb., dále o činnosti Sektorové rady pro bezpečnost a ochranu osob a majetku 
a bezpečnost práce, a o spolupráci s MPSV v těchto oblastech.  
 
Bc. Libuše Bělohlávková podrobně informovala o přípravě Národního akčního 
programu BOZP pro období 2013 – 2014, zpracování a připomínkách k tomuto 
programu, který se stane jedním z důležitých dokumentů, které musí schválit Rada 
vlády pro BOZP pro období 2013 – 2014. 
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Členové Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum schválili Priority v rámci přípravy 
Národního akčního programu pro období 2013 – 2014 pro vzdělávání specialistů 
v oblasti BOZP. Jedná se o následující opatření, která byla zapracována do nového 
Národního akčního programu BOZP:  
- Sjednotit požadavky na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost podle zákona  

č. 309/2006 Sb. a zákona č. 174/1968 Sb., s právní úpravou danou zákonem  
č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.                                        

- Pokračovat ve stanovování základních požadavků na odborné znalosti 
a dovednosti specialistů pro BOZP. 

- Položit základy k tzv. „Celoživotnímu vzdělávání v oblasti BOZP“.  
- Aktualizovat a projednat v Radě vlády priority výzkumu a vývoje BOZP na období 

let 2012 – 2013 a doporučit konkrétní opatření k jejich realizaci. 
 

Dalším tématem byl výzkum v oblasti BOZP – RNDr. Stanislav Malý, PhD., 
informoval o současné situaci výzkumného ústavu a o možnostech, které se začínají 
rýsovat v zemích EU pro další vývoj BOZP. Návrhy, jak podpořit výzkum v oblasti 
BOZP, jsou uvedeny i v Národním akčním programu BOZP pro období 2013 – 2014. 
 
Informace o konferenci na téma „Vzdělávání v oblasti BOZP“ - PhDr. Lidmila 
Kleinová informovala o mezinárodní konferenci, která se konala v Torinu ve dnech 
6. – 8. 11. 2012 za účasti zástupců z USA, Kanady, Jižní Koreje, Turecka, dvou 
afrických zemí, zemí Evropské unie a Mezinárodní organizace práce (ILO – 
International Labour Organisation). Bohužel, organizátoři nestanovili tématické 
okruhy, v jejichž rámci by bylo možné posoudit stav BOZP na národní úrovni nebo 
pouze v určité lokalitě nebo problémy, s nimiž se v oblasti BOZP potýkají.  
 
Celoživotní vzdělávání BOZP v ČR – všichni zúčastnění členové stálého výboru 
diskutovali na dané téma a navrhli, aby se v příštím roce členové výboru na toto 
téma zaměřili, navrhli první možné formy a některé z nich i realizovali.   
 
V rámci další diskuze bylo konstatováno, že ekonomická situace v naší zemi začíná 
ovlivňovat i oblast BOZP tím, že celá řada, zejména malých a mikro firem, nechce 
spolupracovat s odborníky pro BOZP, protože na ně nemá peníze, bez ohledu 
na skutečnost, že pracovní úraz nebo úrazy by byly pro ně finančně zcela zničující. 
Na závěr PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., poděkovala všem členům Stálého výboru 
pro vzdělávání a výzkum, dále i hostům za aktivní účast nejen na zasedání výboru, 
ale i za jejich celoroční práci.    

 

 

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

     Místopředseda: Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. 

V roce 2012 se jednání stálého výboru řídila časovým plánem práce, schváleným 
v listopadu 2011. V průběhu roku se uskutečnilo celkem 8 zasedání stálého výboru 
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na MPSV a 3 zasedání výjezdní (leden 2012 Senát, září 2012 Brno, říjen 2012 
Poslanecká sněmovna), v rámci akcí spolupořádaných stálým výborem. 

 
Program zasedání v roce 2012 vycházel z náplně činnosti dané Statutem stálého 
výboru a úkoly vyplývajícími z usnesení Rady vlády k plnění opatření Národního 
akčního programu BOZP pro období 2011 – 2012. Základním průběžným úkolem 
bylo sledování plnění opatření tohoto dokumentu, která jsou v gesci výboru 
z hlediska jeho působnosti, dále projednávání stavu a úrovně v uvedených 
oblastech, příprava odborných stanovisek a návrhů pro Radu vlády formou 
Doporučení. Významnou část činnosti stálého výboru představovalo projednávání 
návrhů nových právních předpisů z oblasti zdravotně sociální a příprava věcných 
stanovisek a připomínek k nim pro další jednání v orgánech Rady vlády. 
 
Mezi významné aktivity výboru patřila zejména činnost v následujících oblastech: 
 

1. Úrazové pojištění  

- Kontrola plnění opatření NAP BOZP v oblasti úrazového pojištění; 

     - příprava podkladových materiálů a stanovisek k materiálu MF ČR „Analýza  
         odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání a návrh věcného  
         řešení“ (srpen až prosinec 2012);  

- příprava programu a organizační zajištění akcí k problematice úrazového   
    pojištění, pořádaných v Parlamentu ČR v roce 2012 (leden 2012 –  
    konference „Předpoklady funkčního úrazového pojištění zaměstnanců  
    v ČR“, Senát PČR, květen a říjen 2012 – kulaté stoly k úrazovému  
    pojištění, Poslanecká sněmovna PČR, říjen 2012 – konference „Společně  
    bezpečně v EU- Partnerství v prevenci rizik, rovněž v PS PČR). 

     2.  Pracovně lékařské služby a problematika nemocí z povolání 

            - Sledování průběhu legislativního procesu návrhu zákona o zdravotních  
               službách, zákona o specifických zdravotních službách a projednávání  
               věcných stanovisek k návrhům souvisejících prováděcích předpisů; 

            - projednání vývoje a stavu nemocí z povolání za rok 2011 (září 2012); 

            - projednávání nedostatků v zajišťování zdravotní způsobilosti v práci.  

      3. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů 

      - Sledování stavu přípravy návrhu prováděcího předpisu k § 29 školského   
         zákona – vyhlášky o BOZ dětí, žáků a studentů; 

      - projednávání problematiky zdravotní způsobilosti žáků při výběru povolání 
a zajišťování pracovně lékařské péče pro žáky a studenty při přípravě 
na povolání a při praktické přípravě, s ohledem na možná profesní rizika;   

      - příprava programu a organizační zajištění 2. národní konference Bezpečnost  
        a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2012, konané v Senátu   
        PČR v červnu 2012. 
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4.  Ergonomie 

     - Opakované projednávání ergonomických hledisek při zajišťování BOZ 
ve školství a BOZP na pracovištích; 

     - příprava programu a spolupráce při zajištění 5. ergonomické konference 
ERGONOMIE 2013, která se ve spolupráci s Českou ergonomickou 
společností a Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i., konala v rámci 
doprovodného programu veletrhu INTERPROTEC 10. září 2012 na Výstavišti 
BVV v Brně; 

     - projednání poznatků konference a možností jejich prosazování v praxi. 

     5. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání 

Problematika rehabilitace osob s poškozením zdraví vzniklým v příčinné 
souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání úzce souvisí s přípravou 
nové právní úpravy úrazového pojištění a v širším pojetí s připravovanou právní 
úpravou koordinované rehabilitace osob se zdravotním postižením. Dlouhodobě 
neúspěšná příprava právní úpravy zavedení funkčního řešení posunula obě tyto 
oblasti i do Plánu legislativních úkolů vlády na rok 2011 a 2012. Požadavky 
rehabilitace osob s poškozením zdraví vzniklým v příčinné souvislosti 
s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání byly opakovaně jako priorita 
Národního akčního programu BOZP projednávány ve stálém výboru a dále pak 
uplatňovány v mezirezortní skupině pro přípravu návrhu právní úpravy 
koordinované rehabilitace prostřednictvím předsedkyně stálého výboru v této 
pracovní skupině. 
 

6. Ostatní problematika a spolupráce  

Působnost stálého výboru se promítla i do dalších oblastí, kde výbor 
spolupracoval, a to zejména se Stálým výborem pro vzdělávání a výzkum. 
Konkrétním výstupem byla příprava společných Doporučení Radě vlády 
s návrhem nezbytných specifických činností výzkumu, které je třeba zachovat 
v dalším období pro rozvoj a podporu prevence BOZP. Význam tohoto 
Doporučení souvisel s dříve uvažovaným organizačním opatřením týkajícím se 
případného sloučení Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. s Výzkumným 
ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i.. Doporučení byla projednána v Radě vlády 
s důrazem na potřebu ekonomické podpory výzkumu, který je podle stálého 
výboru v oblasti BOZP podfinancován. 

 
Celkově je třeba uvést, že vzhledem k vysoce odbornému zastoupení, mimořádnému 
zájmu a aktivitě členů, se Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku stal 
významnou platformou pro široké spektrum otázek prevence a rehabilitace 
poškození zdraví z práce, a to nejen při výměně zkušeností, ale i významnými 
souvisejícími aktivitami, na nichž se spolupodílí.  
 
Činnost pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání  
Mezirezortní pracovní skupina pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání, zřízená 
Radou vlády v rámci Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku, se v roce 
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2012 sešla dvakrát (13. 2. a 18. 6. 2012). Projednala 3 návrhy na případnou změnu 
seznamu nemocí z povolání. Iniciátorem těchto návrhů byla Společnost nemocí 
z povolání ČLS JEP. Ke dvěma návrhům zaujala pracovní skupina kladné 
stanovisko, jeden návrh byl po rozsáhlé diskuzi odborníků zamítnut.  

Na základě dosavadních výsledků práce lze předpokládat, že pracovní skupina  
splní svůj úkol zadaný v opatření č. 7 NAP BOZP a do stanoveného termínu, 
tj. do 31. 12. 2013, předloží svůj návrh na případnou aktualizaci seznamu nemocí  
z povolání Radě vlády pro BOZP k projednání. 

 

Činnost pracovní skupiny pro národní dokumenty BOZP a pro 
úrazové pojištění 

 

Pracovní skupina zasedala v průběhu roku 2012 celkem sedmkrát, část její práce 
dále probíhala elektronickou formou. Hlavní témata, kterými se zabývala, lze rozdělit 
do dvou základních skupin: 
 
1. Národní akční program BOZP (NAP BOZP) 

      Hlavními úkoly Pracovní skupiny v této oblasti bylo  

 - sledování plnění opatření NAP BOZP pro období 2011 – 2012 a příprava   
    průběžné informace pro jednotlivá zasedání Rady vlády v roce 2012 (leden  
    až říjen 2012); 
- příprava návrhu nového NAP BOZP pro období 2013 – 2014, který navázal    
   na program předchozího období – převzetí probíhajících a dosud nesplněných  
   úkolů a zapracování nových opatření.  
 
2. Úrazové pojištění 

      Velká část práce Pracovní skupiny byla věnována právě problematice úrazového  
      pojištění. Jednalo se zejména o 

- přípravu a zajištění programu konference k úrazovému pojištění, která se konala 
v Senátu PČR dne 10. ledna 2012;  

- zaslání přijatých závěrů spolu s dopisem předsedovi vlády a předsedkyni 
Legislativní rady vlády s cílem seznámit je s aktuální situací v oblasti BOZP 
a negativním stanoviskem sociálních partnerů a části odborné veřejnosti k návrhu 
novely zákona č. 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců – návrh novely 
byl nakonec vládou zamítnut; 

- příprava stanoviska k materiálu MF ČR Analýza odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání a návrh věcného řešení, ke kterému všechny pracovní 
orgány Rady vlády a následně i Rada vlády přijala negativní stanovisko; 

- příprava programu a spolupráce při zajištění dvou kulatých stolů k úrazovému 
pojištění v Poslanecké sněmovně PČR:  17. května 2012 a 3. října 2012, kde byl 
prezentován nesouhlas předloženým materiálem MF ČR.    
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Přes veškeré vyvinuté aktivity nebylo stanovisko Rady vlády akceptováno. Vláda 
v říjnu 2012 předložený materiál (analýzu) projednala a ve smyslu návrhu věcného 
řešení uložila MF ve spolupráci s MPSV a MZd připravit návrh právní úpravy 
do 28. února 2013. 

V uvedeném období byl v Parlamentu ČR projednáván návrh na zrušení zákona 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. 
Nejprve byl uvedený návrh Poslaneckou sněmovnou přijat, poté byl v Senátu 
na základě senátního návrhu vrácen do Poslanecké sněmovny s návrhem 
na odložení účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., do 1. 1. 2015. Tento návrh byl 
schválen a uvedený zákon nabyde účinnosti k 1. lednu 2015.  

V rámci projednávání problematiky úrazového pojištění v podvýboru pro pracovní 
právo a zaměstnanost výboru pro sociální politiku PS PČR 6. února 2013 náměstek 
ministra financí Ing. Radek Urban sdělil, že práce na přípravě návrhu právní úpravy 
úrazového pojištění se odkládají, jelikož tento úkol nebyl zařazen do Plánu 
legislativních prací vlády na rok 2013.   

 

 
IV. Výstupy 

 

Rok 2012 byl pro Radu vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci devátým 
rokem její činnosti. Zároveň byl pro Radu, stejně jako v minulých letech, rokem 
intenzívní činnosti, kdy je třeba zejména zdůraznit aktivní činnost stálých výborů 
Rady a zřízených pracovních skupin. Činnost Rady, stálých výborů a pracovních 
skupin je podrobně popsána v části III. bodu 1 a 2 tohoto materiálu. Z tohoto 
zhodnocení činnosti vyplývá, že obdobně jako v roce 2011, bylo velké úsilí 
věnováno, mimo jiné aktivity, zejména snaze přispět k vyřešení problematiky 
úrazového pojištění zaměstnanců. K tomuto tématu bylo zpracováno několik 
doporučení. Cílem je především zavedení funkčního systému úrazového pojištění 
s důrazem na motivaci a podporou prevence a rehabilitace. Rada se touto 
problematikou zabývala pravidelně na každém ze svých zasedání v roce 2012. Jak 
je konstatováno i v jiných částech tohoto materiálu, problematika nevyřešeného 
úrazového pojištění zaměstnanců zůstává stálým problémem. Opomenout nelze ani 
aktivní přístup stálých výborů a činnost příslušné pracovní skupiny při přípravě 
koncepčního materiálu – Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pro období 2013 – 2014, který byl schválen na 36. zasedání Rady vlády 
pro BOZP dne 14. prosince 2012.        

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.  
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Přehled vybraných materiálů projednaných Radou vlády pro bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci v roce 2012 (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 2011  

30. března 2012 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP na období 2011 – 2012 a příprava Národního 
akčního programu BOZP na další období  

30. března 2012  

Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství 30. března 2012 

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

22. června 2012 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP na období 2011 – 2012 

22. června 2012 

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

22. června 2012 

Zabezpečení informačních povinností z úmluv MOP o 
inspekci práce 

22. června 2012 

Návrhy opatření do Národního akčního programu 
BOZP na další období  

22. června 2012 

Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání s návrhem věcného řešení 

21. září 2012 

Zpráva Stálého výboru č. 1, připravená ve spolupráci 
se Stálým výborem č. 2 a dalšími odborníky, shrnující 
výsledky dosavadních prací k přípravě zákona 
o vyhrazených technických zařízeních včetně návrhu 
dalšího postupu 

21. září 2012 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP na období 2011 – 2012 

21. září 2012  

Návrh opatření „Národního akčního programu BOZP 
na období 2013 – 2014“, zodpovědnost a termíny 
plnění 

21. září 2012 

Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce 
včetně Roční souhrnné zprávy o výsledcích kontrolních 
akcí za rok 2011 

21. září 2012 

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2011 

21. září 2012  

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2011 21. září 2012  

Zpráva o kontrolní činnosti odborových organizací nad 
stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů podle 
§ 322 zákoníku práce za rok 2011 

21. září 2012  

Projednání a schválení Národního akčního programu 14. prosince 2012 
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BOZP pro období 2013 – 2014 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce 
a orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 
zdraví při práci v roce 2013  

14. prosince 2012 

Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2013  14. prosince 2012 

Projednání stavu v oblasti výzkumu, vývoje 
a vzdělávání na úseku BOZP 

14. prosince 2012 

Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených 
technických zařízení 

14. prosince 2012 

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

14. prosince 2012 

 
 
 

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 2012  
 
Náklady na činnost Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně 
činnosti jejího sekretariátu jsou podle článku 10 odst. 1 Statutu Rady hrazeny z rozpočtu 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Funkci sekretariátu Rady vykonává oddělení 
bezpečnosti práce Ministerstva práce a sociálních věcí jako jednu ze svých činností. 
Jednání Rady, jejích stálých výborů a pracovních skupin se konají zpravidla v místech, 
kde sídlí toto ministerstvo. Přímé náklady na činnost Rady za sledované období byly 
ve výši 53.233,- Kč.   

 
 

VIII. Plán činnosti Rady na rok 2013      
 
Plán práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rok 2013 schválila 
Rada na svém 36. zasedání dne 14. prosince 2012. Tento plán lze průběžně doplňovat.   
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V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada, jsou 
na rok 2013 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 2013    
 

 37. 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 2012. 

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

a) Priorita I. – Zavedení funkčního systému úrazového pojištění (Opatření č. 1) 

b) Priorita II. – Zajištění financování systému BOZP (Opatření č. 2) 

c) Priorita IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů (Opatření č. 8)  

d) Priorita VII. – Výzkum a vývoj (Opatření č. 3 a č. 15). 

4. Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických zařízení. 

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

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

7. Různé.  
 

 38. 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 pro období 2013 – 2014“.  

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

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

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

7. Různé. 
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 39. zasedání Rady (září)   

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

2. Zprávy o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti bezpečnosti práce, 
orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci, o stavu 
bezpečnosti v hornictví a o kontrolní činnosti odborových organizací nad stavem 
BOZP za rok 2012.  

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

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

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.  
 

 40. zasedání Rady (prosinec)    

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

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

3. Návrh plánu práce Rady na rok 2014. 

4. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2014. 

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 a pracovních skupin Rady.  

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

9. Různé.  

 
*** 

 

Výroční zpráva za rok 2012 byla projednána a schválena na 37. zasedání Rady 

vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 29. března 2013. 


