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P l á n   p r á c e  
 

Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci  
na rok 2016 

 
 
V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena 
Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada), jsou 
na rok 2016 plánována čtyři zasedání: březen, červen, září a prosinec 
(podle potřeby lze operativně změnit popřípadě rozšířit počet zasedání Rady).  
 

 
 Návrh programu 49. zasedání Rady vlády pro BOZP -  březen 2016: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání.  

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období              
2015 – 2016“.  

4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2015. 

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.  
 
 
 Návrh programu 50. zasedání Rady vlády pro BOZP - červen 2016: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období              
2015 – 2016“. 

4. Informace o přípravě návrhu nového Národního akčního programu BOZP.  

5. Zpráva o činnosti SÚIP a Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí 
provedených inspekcí práce za rok 2015.  

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.  
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 Návrh programu 51. zasedání Rady vlády pro BOZP - září 2016: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  

2. Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období              
2015 – 2016“.  

4. Informace o přípravě návrhu nového Národního akčního programu BOZP.  

5. Zprávy o činnosti 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 2015.  

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

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

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

9. Různé.  
 
 
 Návrh programu 52. zasedání Rady vlády pro BOZP - prosinec 2016: 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2.  Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání. 

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období              
2015 – 2016“. 

4. Schválení nového Národního akčního programu BOZP.   

5. Návrh Plánu práce Rady vlády pro BOZP na rok 2017. 

6. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2017. 

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

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

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

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

11. Různé.  

*** 

Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2016 byl schválen  
na 48. zasedání Rady dne 11. 12. 2015. 


