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Úvod 

 
Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

za rok 2016 
(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 předsedkyně 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 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 2016:     
    

Jméno a příjmení Funkce 
v reprezentované 

instituci 

Funkce 
zastávaná 

v Radě  

Člen 
Rady 

od 

Člen 
Rady 

do 

Členství 
ve stálých 
výborech  

Mgr. Michaela 
Marksová        

ministryně práce 
a sociálních věcí 

předsedkyně 
 

30.1. 
2014 

  

Ing. Jan Marek  
náměstek 
ministryně práce a 
sociálních věcí  

1. 
místopředseda  

14.3. 
2014 

29.3. 
2016 

předseda 
stálého 
výboru č. 1 
do 
29.3.2016 

JUDr. Jiří Vaňásek 
náměstek 
ministryně práce a 
sociálních věcí 

1. 
místopředseda 

29.3. 
2016 

 
předseda 
stálého 
výboru č. 1 

Ing. Radka 
Sokolová 

místopředsedkyně 
Českomoravské 
konfederace 
odborových svazů 

místo-
předsedkyně 

18.12.
2013 

  

Ing. František 
Hrobský 

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR  

místopředseda  
16.2. 
2004 

13.12. 
2016 

 

MUDr. Vladimír 
Valenta, Ph.D.    

náměstek ministra 
zdravotnictví 
a hlavní hygienik 
ČR  

člen  
11.12. 
2012 

13.12. 
2016 

 

Mgr. Eva 
Gottvaldová 

náměstkyně 
ministra 
zdravotnictví 
a hlavní hygienička 
ČR 

členka 
13.12. 
2016 
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Mgr. Jiří Zmatlík  
náměstek ministra 
vnitra 

člen 
23.9. 
2014 

  

Mgr. Jaroslav 
Fidrmuc 

náměstek 
ministryně školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

člen 
13.3. 
2015 

26.9. 
2016 

 

Mgr. Václav Picl 

náměstek 
ministryně školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

člen 

 
26.9. 
2016 
 

13.12. 
2016 

 

PhDr. Jindřich Fryč    

náměstek 
ministryně školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

člen 
26.3. 
2013 

12.3. 
2015 

 

Ing. Antonín Rada    
náměstek ministra 
obrany 

člen 
26.9. 
2016 

  

JUDr. Ing. Robert 
Szurman  

ředitel 
Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu  

člen 
11.10.
2005  

13.12. 
2016 

 

JUDr. Simeona 
Zikmundová  

náměstkyně 
ministryně pro 
místní rozvoj 

členka 
12.8. 
2015 

  

JUDr. Ing. Jiří 
Nováček  

náměstek 
ministryně pro 
místní rozvoj 

člen 
26.3. 
2013  

11.8. 
2015 

 

Ing. Vojtěch 
Munzar  

náměstek ministra 
životního prostředí 

člen 
26.3. 
2013 

13.12. 

2016 
 

Ing. Jaroslav Deml 
náměstek ministra 
dopravy 

člen 
26.3. 
2013 

13.12.

2016 
 

Mgr. Ing. Rudolf 
Hahn 

generální inspektor  
Státního úřadu 
inspekce práce 

člen 
18.4. 
2006 

 

 
 
 
 

Ing. Martin 
Štemberka 

předseda Českého 
báňského úřadu 

člen 
22.7. 
2015 

 
 
 
 

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 
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Robert Křepinský 
Odborový svaz 
UNIOS  

člen 
16.2. 
2004 

 
předseda 
stálého 
výboru č. 2 

Zbyněk Moravec   

OS zdravotnictví 
a sociální péče ČR  
 

člen 
26.3. 
2013  

  

Mgr. Miroslav 
Kosina 

předseda Rady 
instituce VÚBP, 
v.v.i.  

člen 
18.4. 
2006 

13.12. 
2016 

místo-
předseda 
stálého 
výboru č. 3 

Ing. Ivo Kavka 
OS pracovníků 
hornictví, geologie 
a naft. průmyslu 

člen 
13.12.
2016 

  

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 

 
 
 
 

Dr. Jan Zikeš 
vedoucí tajemník 
KZPS 

člen 23.6. 
2016 

  

Mgr. Karel 
Petrželka  

Svaz průmyslu 
a dopravy ČR 

člen 
3.12. 
2008 

13.12. 
2016 

 
 

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  

29.3. 
2016 

 

Prof. MUDr. 
Daniela Pelclová, 
CSc. 

přednostka Kliniky 
pracovního 
lékařství 1. 
Lékařské fakulty 
UK 

členka 
29.3. 
2016 

  

PhDr. Lidmila 
Kleinová, CSc. 

Hospodářská 
komora ČR 

členka 
16.2. 
2004 

13.12. 
2016 

předsedkyně 
stálého 
výboru č. 3 
 

Mgr. Lumír 
Zezulka 

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

člen 
16.2. 
2004 

13.12. 
2016 
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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. Tajemníkem Rady je Ing. Petr Mráz, který v souladu 
s pokyny předsedkyně 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,   
 zajišťuje zpracování odborných podkladů pro jednání Rady na základě pokynů 

předsedkyně 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 

Ve třináctém roce činnosti Rady se v souladu se schváleným plánem práce Rady na rok 
2016 uskutečnila celkem čtyři řádná 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 2016.   
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49. zasedání Rady se uskutečnilo dne 29. března 2016   

V souladu se schváleným plánem práce se Rada na tomto zasedání, stejně jako na 
ostatních zasedáních v roce 2016, zabývala aktuálním stavem v oblasti úrazového 
pojištění. Projednání tohoto bodu se zúčastnil JUDr. František Vlasák z odboru 
sociálního pojištění MPSV. Informoval o přípravě návrhu věcného záměru zákona 
o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání. V pracovní skupině, která návrh připravuje je zastoupena i Rada vlády pro 
BOZP Bc. Libuší Bělohlávkovou. Úvodem připomněl, že oproti současnému systému 
dojde ke změně nositele pojištění, kterým bude ČSSZ prostřednictvím územních 
organizačních jednotek, tj. OSSZ. Účelem navrhované změny bude změna organizace 
systému, nikoli věcná změna v okruhu zabezpečovaných zaměstnanců či 
poskytovaných plnění. Návrh věcného záměru je zpracováván tak, aby byl vypovídající, 
vyvážený a řešil možné situace, ale nešel do zbytečných podrobností. Až bude vládou 
návrh věcného záměru zákona schválen, budou zpracovány podrobné zásady, jako 
podklad pro paragrafové znění zákona.  

Rada projednala a schválila návrh Pracovní skupiny pro aktualizaci Seznamu nemocí 
z povolání a Stálého výboru pro sociální a zdravotní politiku na aktualizaci Seznamu 
nemocí z povolání, který je přílohou nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví 
seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zařazením 
onemocnění bederní páteře jako nemoci z povolání. Současně doporučila iniciovat 
legislativní proces aktualizace Seznamu nemocí z povolání ve smyslu předloženého 
návrhu. 

Rada se dále zabývala stavem plněním jednotlivých úkolů Národního akčního programu 
BOZP na období 2015 – 2016. Byl projednán návrh na nového předsedu Stálého výboru 
pro technickou bezpečnost. Předsedou tohoto výboru se stal se souhlasem Rady 
JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek ministryně práce a sociálních věcí.  

Rada projednala a schválila Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2015, která 
byla poté v květnu 2016 předložena členům vlády pro informaci.  

Rada vyslechla informace o činnosti stálých výborů Rady a informace zástupců orgánů 
veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní a jiné činnosti v oblasti BOZP 
a vzala tyto informace na vědomí. 

V závěru zasedání tajemník Rady Ing. Petr Mráz informoval o záměru uspořádat příští 
jubilejní 50. zasedání Rady jako výjezdní. 

 
 
50. zasedání Rady se uskutečnilo dne 23. června 2016   

Jednání 50. zasedání Rady proběhlo v rámci výjezdního zasedání v prostorách VZ 
Měřín, Jablonná nad Vltavou, Netvořice. 

Rada se podrobně zabývala plněním opatření Národního akčního programu BOZP 
pro období 2015 – 2016 a přípravou tohoto programového dokumentu v oblasti BOZP 
na období 2017 – 2018. Přetrvávajícím problémem zůstává právní úprava k zavedení 
funkčního systému úrazového pojištění a právní úprava k rehabilitaci po pracovním 
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úrazu a nemoci z povolání. Přes dlouhodobou snahu Rady se nedaří prosadit, aby bylo 
jako základní obor postgraduálního vzdělávání zachováno pracovní lékařství. 

Rada vzala na vědomí Zprávu o činnosti Státního úřadu inspekce práce a Roční 
souhrnnou zprávu o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 
2015, Zprávu o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015 a informaci o Plenárním zasedání 
výboru generálních inspektorů práce (SLIC).   

Rada vyslechla informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 
a informace o legislativní činnosti v oblasti BOZP v rámci Ministerstva zdravotnictví, 
Ministerstva obrany a Českého báňského úřadu. 

 
 

51. zasedání Rady se uskutečnilo dne 26. září 2016    

Rada se na tomto zasedání zabývala aktuálními problémy BOZP v odvětví stavebnictví 
a v Policii ČR. Tento bod byl do programu zařazen na návrh Stálého výboru pro 
sociální a zdravotní problematiku, který se touto problematikou zabýval na svém 
zasedání.  

K problematice stavu BOZP ve stavebnictví vystoupil generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. 
Rudolf Hahn. Ten se mimo jiné ve svém příspěvku zabýval analýzou úrazovosti v tomto 
odvětví. Bc. Libuše Bělohlávková pak informovala o závěrech přijatých k této 
problematice Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku. 

K informaci o stavu BOZP u Policie ČR byli přizváni na jednání Rady Ing. Alexander 
Burda, 1. místopředseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR a pan Jiří Pech. 
Zabývali se konkrétními problémy v oblasti BOZP. Informovali o chybějícím jednotném 
řízení procesů BOZP a o chybějícím odborném pracovišti u Policie ČR. Poukazovali na 
řadu konkrétních problémů s plněním ustanovení právních předpisů z oblasti BOZP. 
JUDr. Jiří Vaňásek zdůraznil, že jde především o to, aby byla zajištěna bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci příslušníků a zaměstnanců Policie ČR.   

Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku připraví doporučení pro řešení 
problémů ve stavebnictví a v červnu 2017 bude Radu informovat. Současně Rada 
požádala Ministerstvo vnitra, aby v červnu 2017 informovalo Radu o přijatých opatřeních 
a o aktuální situaci a stavu BOZP u Policie ČR. Zároveň pověřila Stálý výbor pro sociální 
a zdravotní problematiku, aby situaci a řešení stavu BOZP u Policie ČR nadále sledoval. 

S prezentací ke stavu nemocí z povolání v roce 2015 vystoupila MUDr. Zdeňka 
Fenclová, CSc. Seznámila Radu se stavem profesionálních onemocnění a jejich 
strukturou. Informovala Radu o poklesu profesionálních onemocnění v ČR v roce 2015 
o 12,6%. Počty hlášených profesionálních onemocnění v roce 2015 byly podhodnoceny, 
mimo jiné i proto, že OSVČ se o nemoc z povolání zpravidla neucházejí z důvodu, že 
nejsou pojištěni. Zájemce o podrobné informace o nemocech z povolání odkázala na 
webové stránky Státního zdravotního ústavu. 

S písemnou informací České školní inspekce ke školním úrazům „Bezpečnost a ochrana 
zdraví ve školách za školní rok 2015/2016“ seznámil Radu PhDr. Ondřej Andrýs, MAE. 
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V rámci projednávání dalších bodů programu se Rada seznámila se Zprávou o činnosti 
orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci, se Zprávou o stavu 
bezpečnosti v hornictví a s prezentacemi o kontrolní činnosti odborových organizací nad 
stavem BOZP v roce 2015. 

Pravidelným bodem byla kontrola plnění úkolů Národního akčního programu BOZP na 
období 2015 – 2016. V návaznosti na tento bod se Rada zabývala také přípravou 
nového Národního akčního programu BOZP na období 2017 – 2018 a v závěrech 
stanovila směr dalšího postupu Pracovní skupiny pro národní dokumenty BOZP 
k přípravě tohoto programového dokumentu. 

 
 
52. zasedání Rady se uskutečnilo dne 13. prosince 2016 

Členové Rady na zasedání schválili Národní akční program bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro období 2017 – 2018. Opatření ve schváleném Národním akčním 
programu BOZP vycházejí z priorit a cílů Národní politiky BOZP a z aktuálních úkolů 
v této oblasti. Současně je Radě vlády uloženo průběžně plnění stanovených úkolů 
sledovat, vyhodnocovat a aktualizovat je podle vývoje a potřeb v oblasti BOZP. 
 
Přijatá opatření národního akčního programu pro léta 2017 – 2018 zahrnují kromě 
probíhajících úkolů z předchozího období a průběžně plněných opatření k realizaci 
Národní politiky BOZP, také 11 nově zařazených úkolů, které reagují na potřeby praxe 
v oblasti BOZP v ČR. Patří mezi ně zejména aktuální témata z oblasti legislativy, 
zaměstnanosti, vzdělávání, vědy a výzkumu v BOZP. Nově se zařazuje téma 
ergonomie, s ohledem na požadavky odborné způsobilosti osob, specialistů v ergonomii, 
pro kvalifikovanou přípravu a zavádění ergonomických zásad na pracovištích. 
 
Zvláštní pozornost bude v nadcházejícím období věnována prevenci rizik ve školství 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních a při přípravě na budoucí povolání. Jejich specifikace a uplatnění nástrojů 
k jejich minimalizaci, včetně opatření vedoucích ke zdravému vývoji a získávání 
informací a návyků k bezpečnosti a ochraně zdraví již od školního věku, budou zahrnuta 
do připravované Národní strategie bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 
v ČR. 
 
Přední prioritou nadále zůstává zajištění financování oblasti BOZP, na kterém závisí 
realizace priorit a cílů Národní politiky BOZP v oblasti prevence a rehabilitace poškození 
zdraví z práce, a řada souvisejících úkolů včetně naplňování „Strategického rámce pro 
ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014 - 2020“, přijatého Komisí 
Evropské unie dne 6. června 2014.  
 
Nově schválený Národní akční program BOZP pro období 2017 – 2018 byl po 
zapracování úprav přijatých Radou vlády pro BOZP zveřejněn na jejích webových 
stránkách: http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=31 . 
  

http://www.ceskyfocalpoint.cz/?page_id=31
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V dalších bodech Rada, mimo jiné, schválila svůj plán práce na rok 2017 a zabývala se 
zaměřením kontrolní činnosti inspekčních a kontrolních orgánů v oblasti BOZP.  
 
Příští zasedání Rady vlády pro BOZP je plánováno na duben 2017, a to již v novém 
složení, vzhledem k tomu, že končí čtyřleté funkční období Rady. 
 
 
 

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 předsedkyně k projednání v Radě, 

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

 projednává podklady připravené pracovními skupinami k řešení. 

 

Stálý výbor pro technickou bezpečnost 
Předseda: JUDr. Jiří Vaňásek   

      
Stálý výbor pro technickou bezpečnost zasedal v roce 2016 celkem čtyřikrát. Rada vlády 
pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci schválila dne 29. 3. 2016 za nového předsedu 
Stálého výboru pro technickou bezpečnost (dále jen „Stálý výbor“) náměstka sekce 4 
MPSV - JUDr. Jiřího Vaňáska. Nový předseda obnovil pravidelná jednání Stálého 
výboru. 
 
Stálý výbor se zabýval především tématy, vyplývajícími z III. Priority Národního akčního 
programu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2015 – 2016. Tato priorita 
ukládá v oblasti prevence pracovních rizik mimo jiné i dvě opatření týkající se technické 
bezpečnosti: 

 Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu 
technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví. 
(opatření č. 4) 
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 Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění zvláštní odborné způsobilosti 
obsluh stavebních strojů, které představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, v návaznosti na ustanovení zákona č. 309/2006 Sb.  
(opatření č. 5) 

 
Obě tato témata byla Stálým výborem projednávána, ovšem s prioritou na prvním z nich, 
tedy na zpracování návrhu právní úpravy oblasti tzv. vyhrazených technických zařízení 
(dále jen „VTZ“). V oblasti VZT se v průběhu roku uskutečnilo mnoho jednání na různých 
úrovních. Jejich výsledkem bylo zpracování návrhu budoucího zákona a začalo se 
jednat o obsahu jeho průvodních předpisů. Zpracováním návrhu zákona, na základě 
těchto jednání, byli pověřeni zástupci Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“). 
Návrh zákona je nyní ve fázi pracovní verze, která bude zfinalizována a předložena 
legislativní sekci MPSV spolu se zfinalizovanými průvodními předpisy.  
 
Problematika VTZ byla souběžně projednávána i na setkáních za účasti zástupců 
rezortu MPSV (vč. SÚIP a TIČR) a zástupců Hospodářské komory. O průběhu 
a výsledcích těchto jednání byl Stálý výbor pravidelně informován. 
Předseda Stálého výboru o průběhu a výsledcích svých jednání pravidelně informoval 
na zasedáních Rady vlády pro BOZP. 
 
 

Stálý výbor pro legislativu 
Předseda: Robert Křepinský  

     Místopředseda: Jaroslav Bek  
 
Stálý výbor pro legislativu zasedal v roce 2016 celkem třikrát. 
Kromě stálých bodů programu týkajících se informace o stavu legislativy s důrazem na 
plnění Národního akčního programu BOZP v roce 2015 a 2016 a prosazování 
a vynucování právních předpisů v oblasti BOZP v praxi se činnost Stálého výboru dále 
soustředila na tyto aktivity: 

a) podílel se na novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách 
a některých druzích posudkové péče, 

b) účastnil se jednání o budoucí právní úpravě bezpečnosti provozu technických 
zařízení se zvýšeno mírou ohrožení života a zdraví, 

c) 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 2015,  

d) doporučil tvorbu těch právních předpisů, které byly vydány jako prováděcí právní 
předpisy k zákonu č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 
a u kterých je jejich vydání podmíněno nutností obsahové změny, 

e) vyjádřil nesouhlas s přijatým koncepčním řešením problematiky zacházení 
s chemickými látkami a chemickými směsmi osobami mladšími 18 let věku, 

f) projednal novelu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, 

g) projednal návrh novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
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Stálý výbor v rámci výše uvedených bodů programu přijal řadu usnesení, které byly 
projednávány na pravidelném zasedání Rady vlády pro BOZP. 

Zástupci Stálého výboru pro legislativu se aktivně účastnili jednání Pracovního týmu pro 
bezpečnost práce při Radě hospodářské a sociální dohody ČR. 
 
 

Stálý výbor pro vzdělávání a výzkum 
Předsedkyně: PhDr. Lidmila Kleinová, CSc. 

      Místopředseda: Mgr. Miroslav Kosina 
 
Stálý výbor pro vzdělávání a výzkum zasedal v roce 2016 celkem třikrát. Předsedkyně 
výboru na vlastní žádost ukončila činnost v Radě vlády, což vedlo k přerušení činnosti 
tohoto výboru v prvním pololetí 2016. Výbor začal opět zasedat v červnu 2016, kdy na 
prvním zasedání byly řešeny organizační záležitosti s ohledem na trvající nepřítomnost 
předsedkyně výboru. Dále byla diskutována novela zákona č. 309/2006 Sb. Předseda 
Stálého výboru pro legislativu R. Křepinský seznámil přítomné s aktuálními informacemi 
z oblasti legislativy. Paní Bc. Libuše Bělohlávkova provedla rozbor plnění Národního 
akčního programu BOZP a RNDr. Stanislav Malý, PhD., ředitel VÚBP, v.v.i., podal 
informace z oblasti vědy a výzkumu v oblasti BOZP. Taktéž bylo dohodnuto společné 
zasedání se Stálým výborem pro sociální a zdravotní problematiku, které se uskutečnilo 
8. září 2016.  
V rámci tohoto jednání byla podána informace o nových profesních kvalifikacích 
v oblasti BOZP. Zástupce oddělení bezpečnosti práce informoval o potvrzených oborech 
technika BOZP, OZO a manažera BOZP s tím, že nepotvrzené obory jsou: specialista 
v ergonomii, instruktor pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, technik pro tytéž 
práce a technik elektrické požární signalizace. V rámci jednání byli členové výboru 
informováni o novele školského zákona, kdy v souvislosti s novelou vyšla 
tzv. „pamlsková“ vyhláška včetně informace k připravované vyhlášce k chemickým 
látkám a směsím.  Stálý výbor byl také informován o novém metodickém 
pokynu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně patologických 
jevů a k řešení šikany a metodice pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na 
realizaci aktivit primární prevence rizikového chování v období 2017-2020.  
 

Na posledním zasedání byl výborem projednán novelizovaný statut pro další činnost 
výboru s ohledem na nové nadcházející funkční období. Tento novelizovaný statut byl 
následně schválen Radou vlády.  

Další činnost výboru bude pokračovat v roce 2017 po ustavení nové Rady vlády pro 
BOZP, kde budou projednány cíle a činnost výboru na další období. 
 
 

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

     
V uplynulém roce zasedal výbor podle Časového plánu práce na rok 2016, schváleného 
na 86. zasedání dne 18. listopadu 2015. V průběhu roku se konalo celkem 7 zasedání, 
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v pořadí 88. až 94., ve dnech 11. února, 10. března, 14. dubna, 12. května, 8. září, 
10. listopadu a 8. prosince 2016. Další dvě svá zasedání výbor uskutečnil jako výjezdní 
v Poslanecké sněmovně PČR: jako spolupořadatel konference „Agenturní zaměstnávání 
v ČR“ (6. června 2016) a na 4. národní konferenci „Bezpečnost a ochrana zdraví ve 
školství v ČR – aktuální témata 2016“, kterou výbor již tradičně pořádal a celkově 
organizačně zajišťoval (31. října 2016).  

Pravidelným bodem programu každého jednání výboru byla kontrola plnění prioritních 
opatření Národního akčního programu BOZP pro období 2015 – 2016, příslušejících do 
jeho věcné působnosti, a s nimi související problematika, k níž byli přizýváni zástupci 
zainteresovaných institucí a odborníci z praxe. Jednalo se zejména o úrazové pojištění, 
financování systému BOZP, zajištění BOZ a BOZP ve školství a systémové řešení 
koordinace rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání. Výbor se aktivně 
svými návrhy zapojil do přípravy návrhu nového Národního akčního programu BOZP pro 
období 2017 – 2018.   

Průběžně měl výbor na programu svých zasedání aktuální otázky z oblasti BOZP, 
připravované návrhy nových právních předpisů, včetně informací o probíhajícím 
legislativním procesu, podkladové materiály a informace z jednání Rady vlády, zprávy 
o výsledcích činnosti dozorových a kontrolních orgánů v oblasti BOZP  
a výstupy z jednání Stálých výborů a pracovních skupin. Stanoviska přijatá výborem 
k projednaným materiálům byla součástí podkladů předkládaných Radě vlády.  

Na program jednotlivých zasedání v roce 2016 bylo nově zařazeno vždy nejméně jedno 
hlavní věcné téma, které za účasti přizvaných odborníků a zainteresovaných subjektů 
výbor detailně analyzoval a přijaté závěry předkládal ve formě doporučení Radě vlády 
pro BOZP k projednání. Jednalo se o následující hlavní projednávaná témata: 

I. Návrh kritérií pro uznání onemocnění bederní páteře způsobené dlouhodobým 
přetěžováním těžkou fyzickou prací za nemoc z povolání (únor 2016) 

Výbor podrobně projednal a schválil předložený návrh mezirezortní Pracovní skupiny 
k aktualizaci seznamu nemocí z povolání s návrhem na zařazení onemocnění bederní 
páteře způsobené dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou prací do seznamu 
nemocí z povolání a doporučil Radě vlády pro BOZP jeho schválení.  
Výsledek: Rada vlády na svém 49. zasedání projednala a schválila předložený návrh  
a doporučila ho postoupit do legislativního procesu. V současné době probíhá 
legislativní proces. 

II. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při nakládání s chemickými látkami  
      a směsmi při praktické výuce (únor 2016) 

Za účasti zástupců MŠMT byla lékařkami Státního zdravotního ústavu přednesena 
odborná prezentace reagující na přijaté nařízení vlády č. 32/2016 Sb., podle kterého 
žáci mohou pracovat téměř se všemi nebezpečnými látkami a směsmi. Po obsáhlé 
diskuzi bylo dohodnuto ustavit v působnosti výboru odbornou mezirezortní pracovní 
skupinu, která bude spolupracovat při přípravě návrhu vyhlášky MŠMT k nakládání 
chemickými látkami a směsmi, k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků a zvláště pak 
i zdraví těhotných žákyň, kojících a matek do devátého měsíce po porodu.  
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Výsledek: Pracovní skupina od března do listopadu 2016 spolupracovala na přípravě 
návrhu vyhlášky, který byl v závěru roku 2016 předložen vedení MŠMT s doporučením 
k postoupení do legislativního procesu, na jehož zahájení se dosud čeká – viz níže 
o činnosti předmětné pracovní skupiny. 

III. Hluk jako rizikový faktor v budovách (březen 2016) 

Na základě přednesené prezentace zástupce společnosti Ecophon se výbor zabýval 
rizikovým faktorem hluku a jeho vlivem na zhoršenou kvalitu sluchu. Podle výsledků 
průzkumů má dnes 29 % žáků menší problémy se sluchem, 1,5 % žáků má závažnější 
problémy se sluchem, u 27 % učitelů byl prokázán tinnius ( tzv. „pískání“ v uších).  
Výsledek: Po diskuzi výbor rozhodl zařadit toto téma na připravovanou 4. národní 
konferenci k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství – viz níže v části VII. věnované 
školství. Výbor se bude dále snažit cestou návrhu prosadit realizaci výzkumného úkolu 
na ochranu dětí, žáků, studentů i učitelů před nadměrným hlukem ve školách  
a školských zařízeních. 

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví ve stavebnictví ČR (duben, květen 2016) 
Výbor se detailně zabýval stavem BOZP ve stavebnictví z hlediska stavu pracovní 
úrazovosti, nedostatků zjišťovaných orgány inspekce práce a poznatky z kontrol 
prováděných odborovými orgány. Na základě přednesených prezentací a po obsáhlé 
diskuzi výbor doporučil projednat danou problematiku v Radě vlády pro BOZP. 
Výsledek: Rada vlády na svém 51. zasedání po projednání uložila výboru pro sociální 
a zdravotní problematiku situaci v oblasti stavebnictví nadále sledovat, rozpracovat do 
doporučení návrhy na řešení problémů a v červnu 2017 je předložit Radě vlády 
k projednání. 
 
V. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci při výkonu služby příslušníků Policie  
     ČR (květen 2016) 
Z podnětu Nezávislého odborového svazu Policie ČR byli členové výboru seznámeni 
prostřednictvím jeho představitelů s organizací a řízením procesů BOZP v Policii ČR 
a s nedostatky na tomto úseku. Zejména se jednalo o závady v oblasti školení BOZP, 
poskytování osobních ochranných prostředků, neprovádění předepsaných kontrol  
na pracovištích, nejednotnosti interních předpisů k prevenci rizik, formálnosti 
periodických lékařských prohlídek a řadu dalších nedostatků, které se nedaří 
dlouhodobě řešit. Výbor doporučil Radě vlády projednat uvedenou problematiku  
a přijmout příslušná opatření k řešení. 
Výsledek: Rada vlády zařadila na program svého 51. zasedání vystoupení představitelů 
NOS Policie ČR k problematice BOZP a současně se seznámila  
se stanoviskem MV ČR k uváděným nedostatkům. Výbor pro sociální a zdravotní 
problematiku byl pověřen situaci monitorovat a na zasedání Rady vlády v červnu 2017 
podat informaci o aktuálním stavu.  

 

VI. Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství ČR (březen, květen, říjen 2016) 
Od března 2016 se výbor zabýval přípravou programu 4. národní konference 
„Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství ČR – aktuální témata 2016“, která byla 
původně naplánována na červen 2016 do Poslanecké sněmovny PČR. Následně byla 
z procedurálních důvodů přeložena na závěr měsíce října 2016. Konference pořádané 
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pod záštitou poslankyně Mgr. V. Bohdalové, místopředsedkyně Výboru pro vědu, 
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR, Mgr. K. Valachové, Ph.D., ministryně 
školství, mládeže a tělovýchovy, se zúčastnilo 162 zástupců škol  
a školských zařízení, dále přední představitelé MŠMT a Českomoravského OS 
pracovníků školství, zástupci dalších zainteresovaných státních a regionálních institucí 
a odborníci z praxe. Prezentace z konference a přijaté závěry jsou k dispozici na portálu 
www.bozpinfo.cz. 
Výsledek: Výstupem z konference byl především příslib představitelů MŠMT k naplnění 
dosud nesplněného opatření národního akčního programu BOZP v oblasti školství – 
příprava návrhu prováděcího předpisu k § 29 školského zákona a dalších opatření 
v oblasti prevence rizik ve školách a školských zařízeních. V současné době byla na 
MŠMT ustavena mezirezortní pracovní skupina, která pracuje na přípravě návrhu 
příslušné prováděcí vyhlášky, v níž má výbor svého zástupce, jehož prostřednictvím 
výbor stav průběh práce sleduje. 

VII. Pracovní lékařství (květen 2016) 
Výbor jednoznačně podporuje zařazení pracovního lékařství jako základního lékařského 
oboru. V tomto směru byla vyvinuta i společná iniciativa zástupců výboru a představitelů 
Společnosti pracovního lékařství a Společnosti nemocí z povolání České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně při projednávání vládního návrhu novely zákona, kterým 
se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti 
a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře 
a farmaceuta, v Poslanecké sněmovně PČR - cestou poslaneckého pozměňovacího 
návrhu. 
Výsledek: Předložený poslanecký nebyl bohužel přijat, avšak výbor bude nadále  
podporovat naplnění tohoto cíle v příštím období. 

VIII. Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání (listopad 2016) 
Výbor vyslechl a projednal vystoupení zástupkyně sekce sociálně pojistných systémů 
MPSV o probíhající práci na přípravě návrhu věcného záměru koordinace rehabilitace 
osob se zdravotním postižením. Jedná se o dlouhodobě nenaplněný úkol, na kterém se 
v předchozích letech opakovaně pracovalo v odborných pracovních skupinách. Dle 
posledních informací byly připravené teze návrhu věcného záměru právní úpravy 
předloženy MPSV k projednání. 
Výsledek: Výbor průběžně upozorňuje na naléhavost splnění tohoto úkolu z hlediska 
jeho celospolečenského sociálně ekonomického přínosu a zejména významu pro osoby 
po pracovním úrazu a nemoci povolání pro jejich zpětné začleňování  
do společenského a pracovního života. Jedná se o opatření, které je opakovaně 
zařazováno do národního akčního programu BOZP a nadále bude vyvíjen tlak  
na jeho naplnění. 

 
Plán práce výboru v roce 2017 

Výbor na svém 93. zasedání 10. listopadu 2016 schválil Časový plán práce  
na rok 2017 s tím, že je plánováno celkem 10 řádných zasedání. Výbor se zaměří kromě 
výše uvedených témat především na kontrolu plnění opaření Národního akčního 
programu BOZP pro období 2017 – 2018, která jsou v jeho věcné působnosti. Kromě 
toho bude projednávat výstupy z práce pracovních orgánů Rady vlády a připravovat 

http://www.bozpinfo.cz/
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k nim příslušná stanoviska a doporučení – viz níže uvedené pracovní skupiny. 
V současně době výbor připravuje realizaci v pořadí 5. národní konference „Bezpečnost 
a ochrana zdraví ve školství – aktuální témata 2017“, která se jako každoročně 
uskuteční v Poslanecké sněmovně PČR, letos 5. června 2017.  

 
Mezirezortní pracovní skupina k aktualizaci seznamu nemocí  
z povolání 
Předsedkyně: Bc. Libuše Bělohlávková 
Tajemník: doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.  

Pracovní skupina na svém 7. zasedání v prosinci 2015 projednala a následně schválila 
návrh na aktualizaci seznamu nemocí z povolání, který byl předmětem jednání 
v průběhu uplynulých dvou let – rozšíření Kapitoly II Seznamu („Nemocí  
z povolání 19 způsobené fyzikálními faktory) o novou položku „Chronické onemocnění 
bederní páteře“. Následně byl návrh v únoru 2016 zástupci pracovní skupiny 
prezentován ve Stálém výboru pro sociální a zdravotní problematiku, který ho po 
projednání doporučil Radě vlády ke schválení a postoupení do legislativního procesu - 
viz výše bod I.  

V průběhu prvního pololetí 2016 se pracovní skupina sešla na svém 8. zasedání  
16. června 2016, aby projednala návrh odboru posudkové služby MPSV na doplnění 
seznamu nemocí z povolání o diagnostická kritéria, při jejichž naplnění bude přiznána 
nemoc z povolání, analogicky se stanovením procentní míry poklesu pracovní 
schopnosti v případě invalidity (vyhláška č. 359/2009 Sb.). Po výměně odborných 
stanovisek bylo shodně konstatováno, že diagnostická kritéria pro jednotlivé nemoci 
z povolání budou doplňována postupně, neboť se jedná o obsahově a časově náročný 
proces. 
V průběhu druhého pololetí 2016 pracovní skupina nezasedala, avšak její členové 
zastupující pracovní lékaře, delegované do PS MZ ČR, spolupracovali s příslušnými 
věcnými odbory MPSV na přípravě návrhu RIA a odborných stanoviscích v rámci 
vnitřního připomínkového řízení k návrhu aktualizace seznamu nemocí z povolání  
o nově zařazenou položku „Chronické onemocnění bederní páteře“. 
Výsledek: V současné době probíhá legislativní proces.     
 

Mezirezortní pracovní skupina k bezpečnosti a ochraně zdraví žáků při 
nakládání s chemickými látkami a směsmi při praktické výuce  
Předsedkyně: Bc. Libuše Bělohlávková 

Pracovní skupina byla ustavena z podnětu Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku – viz výše bod I, aby vytvořila podmínky pro odbornou spolupráci  
na přípravě návrhu právního předpisu k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků  
při nakládání s chemickými látkami a směsmi při praktické výuce a současně zajistila 
právní ochranu zdraví těhotných žákyň, kojících a matek do devátého měsíce  
po porodu. Kromě zástupců MŠMT byli v pracovní skupině zástupci MZ Č, Státního 
zdravotního ústavu a zainteresovaných asociací škol. 

V období od 15. března 2016 do 28. listopadu 2016 se pracovní skupina sešla celkem 
5x. Po obsáhlých odborných diskuzích se sjednotila na textu návrhu vyhlášky MŠMT, 
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kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínky 
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínky výkonu činnosti 
spojených s nebezpečnou expozicí prachů. 

Výsledek: Návrh vyhlášky byl v závěru roku 2016 předložen vedení MŠMT 
s doporučením k postoupení do legislativního procesu s tím, že nejpozději začátkem 
března 2017 by mělo být zahájeno vnější připomínkové řízení, na které se dosud čeká. 

 
Pracovní skupina pro národní dokumenty BOZP a pro úrazové 
pojištění 
Předsedkyně: Bc. Libuše Bělohlávková 

Pracovní skupina se sešla v průběhu roku 2016 celkem 3x na 56. až 58. zasedání ve 
dnech 9. února, 13. září a 1. prosince 2016. Mimo termínů zasedání byla řada otázek 
konzultována členy PS elektronickou formou. 

V první polovině roku se zabývala otázkou přípravy návrhu právní úpravy úrazového 
pojištění, v druhé polovině roku k přípravě návrhu Národního akčního programu BOZP 
pro období 2017 – 2018.  

Problematika úrazového pojištění  

Pracovní skupina opakovaně projednávala stav prací na přípravovém návrhu právní 
úpravy úrazového pojištění, které byly zahájeny v souladu s rozhodnutím vlády  
z prosince 2015 jako pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, za předpokladu, že nositelem pojištění 
bude Česká správa sociálního zabezpečení. 

Pracovní skupina konstatovala, že pro informační systém ČSSZ bude třeba připravit 
zadání pro sledování stavu a vývoje pracovní úrazovosti a nemocí z povolání  
u jednotlivých zaměstnavatelů, včetně ekonomických dopadů, zejména pro nastavení 
systému bonus/malus při sledování vývoje v období dvou až tří let.   

K uvedenému úkolu byla zřízena pracovní skupina v gesci ředitele VÚBP, v.v.i., která na 
základě zahraničních příkladů a vnitrostátních zkušeností a potřeb navrhla soubor údajů 
pro informační systém v rámci úrazového pojištění v oblasti BOZP. K tomu bylo třeba 
propojit statistiku pracovní úrazovosti (SÚIP, VÚBP) a nemocí z povolání (SZÚ) se 
stávající databází ČSSZ a přidat nové prvky.   
Následně byl 21. června 2016 za účasti zástupců pracovní skupiny, VÚBP, v.v.i., SÚIP 
a SZÚ uspořádán seminář pro vedoucí pracovníky ČSSZ, zaměřený  
na prevenci a rehabilitaci v připravovaném návrhu nové právní úpravy. 
 
Příprava návrhu Národního akčního programu BOZP pro období 2017 – 2018 
V období od září do prosince 2016 pracovní skupina jak na svých zasedáních, tak při 
projednávání ve stálých výborech a následně v Radě vlády nejprve provedla 
vyhodnocení plnění jednotlivých opatření Národního akčního programu BOZP pro 
období 2015 – 2016 a následně připravila návrh opatření nového národního programu 
na období dalších dvou let. 
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Jednalo se o náročnou práci spojenou s řadou souvisejících jednání se zástupci nositelů 
jednotlivých úkolů. Výsledný podkladový materiál Rada vlády projednala  
a schválila 13. prosince 2016 jako Národní akční program BOZP pro období  
2017 – 2018, který je zveřejněn na webu Rady vlády pro BOZP  
http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2016/12/Národní-akční-program-
bezpečnosti-a-ochrany-zdraví-při-práci-na-období-2017-2018.pdf . 
 
 

 
    IV. Výstupy 

Činnost Rady, stálých výborů a pracovních skupin je podrobně popsána v části III. bodu 
1 a 2 tohoto materiálu.  

Rok 2016 byl pro Radu vlády pro BOZP již 13. rokem její činnosti. V souladu se všemi 
přijatými dokumenty je prvořadým úkolem Rady příprava návrhů a doporučení 
k provádění a pravidelnému hodnocení plnění Národní politiky BOZP, která vychází, 
mimo jiné, ze strategických dokumentů EU pro oblast BOZP. V těchto strategických 
dokumentech EU jsou členské státy vyzývány, aby ve spolupráci se sociálními partnery 
vypracovaly, vykonávaly a případně aktualizovaly jednotné vnitrostátní strategie 
v oblasti BOZP v zájmu dalšího snížení počtu pracovních úrazů a nemocí z povolání, 
zejména v těch odvětvích, která vykazují jejich nadprůměrnou míru. Posledním 
dokumentem, který byl EU schválen je Strategický rámec EU pro ochranu zdraví 
a bezpečnost při práci na období 2014 – 2020, což se promítlo i do činnosti Rady. Rada 
pověřila Pracovní skupinu Rady pro národní dokumenty BOZP zahájením prací na 
revizi stávající Národní politiky BOZP ve vazbě na výše uvedený strategický rámec. 
Základním problémem, na který výše uvedená pracovní skupina při přípravě návrhu 
aktualizace Národní politiky BOZP narazila, jsou chybějící finanční zdroje k naplňování 
prioritních opatření tohoto dokumentu. Z uvedeného důvodu bylo doporučeno 
aktualizaci Národní politiky BOZP odložit až do vyjasnění způsobu tohoto financování. 

I v roce 2016 se Rada na svých zasedáních pravidelně věnovala plnění opatření 
Národního akčního programu BOZP na období 2015 – 2016. V prosinci 2016 pak Rada 
projednala a schválila tento programový dokument na další dvouleté období. 

Další oblastí, které se Rada věnovala pravidelně na každém zasedání, byla 
problematika úrazového pojištění. Rada po celou dobu své působnosti podporuje 
snahu, aby byl v České republice zaveden funkční systém úrazového pojištění, což je 
jednou z hlavních priorit vládou schválené Národní politiky BOZP a na ni navazujících 
národních akčních programů. Rada prostřednictvím Pracovní skupiny pro národní 
dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění aktivně přistupovala a připomínkovala 
materiály zpracovávané v této oblasti. Stále platí usnesení Rady přijaté již v roce 2014, 
které podporuje provádění úrazového pojištění jednou veřejnoprávní institucí, kterou by 
byla úrazová pojišťovna. Vláda na svém jednání dne 21. 12. 2015 projednala otázku 
budoucí podoby zabezpečení zaměstnanců při pracovních úrazech a nemocech 
z povolání. Rozhodla, že organizační zabezpečení systému odškodňování pracovních 
úrazů bude zajišťovat Česká správa sociálního zabezpečení jako organizační složka 
státu. 

http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2016/12/Národní-akční-program-bezpečnosti-a-ochrany-zdraví-při-práci-na-období-2017-2018.pdf
http://www.ceskyfocalpoint.cz/wp-content/uploads/2016/12/Národní-akční-program-bezpečnosti-a-ochrany-zdraví-při-práci-na-období-2017-2018.pdf
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Hlavním úkolem však stále zůstává příprava a přijetí nové právní úpravy systému 
úrazového pojištění, jehož základní součástí by měla být podpora prevence 
a rehabilitace.   

Rada a její stálé výbory podle své gesce a věcného zaměření se též v roce 2016 
intenzivně zabývaly problematikou zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví ve školách 
a školských zařízeních a při praktické přípravě mládeže na povolání. Se zástupci České 
školní inspekce byla projednávána zpráva této instituce, týkající se úrazovosti dětí, 
žáků a studentů a byla hledána řešení ke zlepšení současného stavu.  Projednány byly 
také aktuální problémy v oblasti BOZP v odvětví zdravotnictví a sociální péče, 
stavebnictví a v Policii ČR. Uvedeným oblastem a úkolům se Rada a její stálé výbory 
budou věnovat i v následujícím období.   

S ohledem na uvedené aktivity nelze opomenout aktivní přístup stálých výborů 
a příslušných pracovních skupin ke spolupráci na přípravě novel nebo nových právních 
předpisů v oblasti BOZP. Stálé výbory se v průběhu celého roku zaměřovaly na 
odborné posouzení problémů ve své gesci, zpracovávaly materiály pro Radu 
a předkládaly návrhy příslušných opatření. Přispívaly tak k prosazování nadresortního 
pohledu na řešení aktuálních problémů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Kompletní informace o Radě jsou přístupné na internetové stránce Ministerstva práce 
a sociálních věcí 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 2016 (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 2015  

29. března 2016 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2015 – 2016  

29. března 2016 

Informace o přípravě návrhu Nového akčního 
programu BOZP 

24. června 2016 

Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 
2015 a Roční souhrnná zpráva o výsledcích 
kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 
2015 

24. června 2016 

Zpráva SÚIP o pracovní úrazovosti v ČR v roce 2015 24. června 2016 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2015 – 2016  

24. června 2016 

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

24. června 2016 
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z předchozích zasedání 

Aktuální problémy v oblasti BOZP v odvětví 
stavebnictví a Policii ČR 

26. září 2016 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2015 – 2016  

26. září 2016  

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2015 

26. září 2016 

Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2015 26. září 2016  

Zpráva o kontrolní činnosti odborových organizací nad 
stavem BOZP u jednotlivých zaměstnavatelů podle 
§ 322 zákoníku práce za rok 2015 

26. září 2016  

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

26. září 2016 

Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu 
BOZP pro období 2015 – 2016 

13. prosince 2016 

Schválení Národního akčního programu BOZP pro 
období 2017 - 2018 

13. prosince 2016 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce 
v roce 2017   

13. prosince 2016 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci v roce 2017 

13. prosince 2016 

Zaměření kontrolní činnosti orgánů vrchního báňského 
dozoru v roce 2017 

13. prosince 2016 

Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2017  13. prosince 2016 

Stav a vývoj pracovní úrazovosti 13. prosince 2016 

 
 
 

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.  
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VII. Výdaje na činnost Rady v roce 2016  
 
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 cca 60 000,- Kč.   

 

VIII. Plán činnosti Rady na rok 2017      
 
Plán práce Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rok 2017 schválila 
Rada na svém 52. zasedání dne 13. prosince 2016. Tento plán lze průběžně doplňovat.   

 
V souladu s usnesením vlády č. 858 ze dne 3. září 2003, kterým byla zřízena Rada, jsou 
na rok 2017 plánována čtyři zasedání: duben, červen, září a prosinec (podle potřeby lze 
operativně změnit popřípadě rozšířit počet zasedání Rady).  

 
Návrh programu pro jednání Rady v roce 2017    
  

Program 53. zasedání Rady vlády pro BOZP - duben 2017:  
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  
2. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2017 – 2018“.  
3. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2016.  
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.  
 
Program 54. zasedání Rady vlády pro BOZP - červen 2017:  
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 2017 – 2018“.  
4. Zpráva o činnosti SÚIP a Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí 

provedených inspekcí práce za rok 2016.  
5. Informace Ministerstva vnitra o aktuální situaci a stavu BOZP u Policie ČR 

a o přijatých opatřeních.  
6. Informace o situaci BOZP v oblasti stavebnictví a o doporučeních k řešení problémů 

v této oblasti.  
7. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání.  
8. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady.  
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9. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 
a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB).  

10. Různé.   
 
Program 55. zasedání Rady vlády pro BOZP - září 2017:  
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 2017 – 2018“.  
4. 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 2016.  

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

6. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady.  
7. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 

a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB).  

8. Různé.  
 
Program 56. zasedání Rady vlády pro BOZP - prosinec 2017:  
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 2017 – 2018“.  
4. Návrh Plánu práce Rady vlády pro BOZP na rok 2018.  
5. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 

v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2018.  
6. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP.  
7. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání.  
8. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady.  
9. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 

a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, MPO, MŽP, MO, MV, 
MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB).  

10. Různé. 
 

 
 

*** 
Výroční zpráva za rok 2016 byla projednána a schválena na 53. zasedání Rady 

vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 18. dubna 2017. 


