
Z á p i s   

z 36. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 

Datum a místo zasedání 

Dne 14. prosince 2012 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 8:30 hod. 
do 12:00 hod.    
 

Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 36. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva průmyslu 
a obchodu, Ministerstva obrany a Českého statistického úřadu.  

 
Z pověření předsedkyně Rady Ing. Ludmily Müllerové jednání zahájil a řídil 
1. místopředseda Rady – Mgr. Karel Machotka, náměstek ministryně práce 
a sociálních věcí.  
 
V úvodu  

 omluvil paní ministryni, která nemohla být přítomna zahájení jednání z důvodu 
své účasti na mimořádném zasedání vlády;  

 přivítal poslankyni PS PČR Ing. Vladimíru Lesenskou, která byla na zasedání 
Rady pozvána předsedkyní Rady a ministryní Ing. Ludmilou Müllerovou; 

 vyzdvihl význam 36. zasedání Rady, na kterém má být schválen Národní akční 
program BOZP na další dvouleté období; 

 navrhl za ověřovatele zápisu z 36. zasedání Rady PhDr. Lidmilu Kleinovou, CSc. 
a Mgr. Ing. Rudolfa Hahna. Rada vyslovila s tímto návrhem souhlas;    

 vyzval přítomné k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 
36. zasedání Rady. Návrhy předloženy nebyly a  program byl schválen.  

 

Program zasedání 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  
2. Projednání a schválení Národního akčního programu BOZP na období           

2013 – 2014.  
3. Projednání stavu v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání na úseku BOZP. 
4. Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických zařízení.  
5. Návrh plánu práce Rady na rok 2013. 
6. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce a ochrany veřejného zdraví 

v oblasti ochrany zdraví při práci v roce 2013. 
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.   
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K jednotlivým bodům jednání Rady 
 

1. Kontrola zápisu z 35. zasedání Rady a plnění úkolů ze zasedání Rady 

K zápisu z 35. zasedání a k plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    

Rada bere zápis z 35. zasedání na vědomí. 

 

2. Projednání a schválení Národního akčního programu BOZP na období           
2013 – 2014 

V úvodu předal 1. místopředseda Rady Mgr. Machotka slovo předsedkyni 
Pracovní skupiny Rady pro přípravu národních dokumentů a pro úrazové 
pojištění Bc. Bělohlávkové. Bc. 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. Konstatovala, že 
bylo splněno zadání uložené Radou, kdy byl dne 3. 12. 2012 k připomínkám 
rozeslán členům Rady návrh nového NAP BOZP na období 2013 – 2014 
s možností vyjádřit se k tomuto návrhu do 7. 12. 2012. Po zapracování 
připomínek byl takto upravený materiál rozeslán členům Rady dne 11. 12. 2012. 
Materiál byl rovněž projednán ve všech stálých výborech Rady. Přehled 
a vypořádání zaslaných připomínek k materiálu bylo součástí podkladů 
zasílaných předsedkyní pracovní skupiny dne 11. 12. 2012. Součástí 
rozeslaného materiálu byl též návrh usnesení Rady a důvodová zpráva, 
ve které jsou podrobně uvedeny důvody zařazení jednotlivých priorit a opatření, 
popřípadě přenesení některých nesplněných úkolů z minulého NAP BOZP 
do návrhu nového NAP BOZP na období 2013 – 2014. 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, rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání, 
vzdělávání specialistů v oblasti BOZP a výzkum a vývoj.  
Dále přednesla Doporučení Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku k projednávanému návrhu NAP BOZP, které výbor přijal na svém 
zasedání dne 13. 12. 2012. Doporučení se týkalo zejména návrhů na změny 
zodpovědnosti za splnění úkolů u jednotlivých opatření a návrhů na formulační 
a upřesňující úpravy textu. Rada vlády se následně tímto Doporučením 
zabývala a členové Rady se postupně vyjadřovali k jednotlivým opatřením, kde 
byly navrhovány úpravy. K opatřením č. 9 až 12, která jsou pod prioritou č. IV. – 
Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů, se vyjádřil zástupce MŠMT 
Mgr. Trunda. Informoval o aktuálním stavu vyhlášky k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních při 
teoretické výuce, praktické výuce a praktické přípravě, která byla připravena 
po více než dvouleté činnosti pracovní skupiny na základě zmocnění § 29 
školského zákona. Návrh vyhlášky byl projednán poradou vedení MŠMT a ta 
tuto vyhlášku zamítla s tím, že by neúměrně zasahovala do pravomoci ředitelů 
škol a nabídla alternativní řešení připravit nový metodický pokyn, který by tuto 
oblast řešil. Proti tomu vystoupili předseda Stálého výboru pro legislativu 
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R. Křepinský a také Ing. Hrobský a Bc. Bělohlávková. R. Křepinský konstatoval, 
že metodický pokyn, který je nezávazný, pokryje jen školy a školská zařízení 
zřízená MŠMT, a doporučil ponechat tento úkol, tj. vydání uvedené vyhlášky 
v úkolech nového NAP BOZP. Obdobný problém s přípravou návrhu právní 
úpravy je v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, včetně 
evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia. R. Křepinský 
uvedl, že ze strany MŠMT není vůbec řešena oblast evidence a dokumentace 
úrazů studentů vysokých škol.   
Další široce diskutovanou oblastí, kterou uvedla PhDr. Kleinová, CSc. – 
předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum, byla priorita č. VI. 
zabývající se vzděláváním specialistů v oblasti BOZP.  
Po projednání návrhu Národního akčního programu BOZP na období 2013 – 
2014 členy Rady, byl Bc. Bělohlávkovou přednesen návrh usnesení Rady, který 
byl schválen. Rada vlády pro BOZP přijala k tomuto bodu jednání následující 
usnesení:    

 
Závěry k bodu 2:   
 Rada: 
1. Projednala a schvaluje návrh Národního akčního programu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci pro období 2013 – 2014, ve smyslu dohodnutých 
změn.  

2. Ukládá k zajištění kontroly plnění Národního akčního programu BOZP pro 
období 2013 – 2014: 

 
a) členům Rady zastupujícím v Radě MPSV, MZ a MŠMT průběžně 

informovat Radu o plnění opatření za jejich rezort;  
  

b) předsedům Pracovních skupin Rady zajistit plnění opatření v rámci 
působnosti jejich PS;  

     
c) předsedům Stálých výborů průběžně sledovat stav plnění přijatých 

opatření NAP BOZP v gesci jejich výborů a o výsledcích průběžně Radu 
informovat; 

 
d) tajemníkovi Rady  

 zajistit zařazení průběžné kontroly plnění NAP BOZP na program 
zasedání Rady; 

 zajistit zveřejnění tiskové zprávy o schválení NAP BOZP na webu 
MPSV včetně zveřejnění schválené verze NAP BOZP na webu Rady 
vlády. 

 

3. Projednání stavu 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. Apeloval na podávání návrhů na řešení výzkumných 
projektů v programu BETA.  
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 
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ve srovnání s minulými roky jde o klesající trend. Informoval o plánovaných 
změnách v oblasti výzkumu ve zdravotnictví, kdy má být vícezdrojové financování 
nahrazeno jednozdrojovým financováním nově vytvořenou grantovou agenturou 
pro zdravotnický výzkum. První kolo projektů by takto mělo být financováno 
od roku 2015.  
S trendy ve výchově a vzdělávání v zemích EU a ČR v oblasti BOZP seznámila 
členy Rady PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.. Informovala o činnosti dobrovolného 
sdružení profesních organizací (European Network for Safety and Health 
Professional Organizations), jehož cílem je podporovat a zjednodušit výměnu 
zkušeností a znalostí a poznat úroveň BOZP a odborného vzdělávání 
v jednotlivých členských zemích. Dále informovala o zpracování evropských 
standardů pro uznávání odborné způsobilosti BOZP v EU, tj. Evropském 
manažerovi pro BOZP a Evropském technikovi pro BOZP. Rovněž se zmínila 
o projektu ENETOSH, trendech v celoživotním vzdělávání a požadavcích 
na znalosti a dovednosti tzv. specialistů v oblasti BOZP. V této souvislosti byl 
zmíněn zejména zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, který umožňuje mimo jiné stanovit 
požadavky na znalosti a dovednosti odborníků různých profesí, především těch, 
po nichž je poptávka na trhu práce. V rámci Sektorové rady pro bezpečnost 
a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce byla ustavena pracovní skupina 
pro BOZP, která zpracovala hodnotící a kvalifikační standard pro úroveň 
začátečníka v oboru BOZP bez praxe – Technika BOZP a hodnotící a kvalifikační 
standard pro Manažera BOZP.   
 
Závěr k bodu 3:   
Rada bere na vědomí informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku 
BOZP a informace z oblasti odborného vzdělávání specialistů pro BOZP.   
 
 

4. Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických zařízení 

Mgr. Machotka předal slovo p. Bekovi, aby seznámil členy Rady s postupem 
v této oblasti. P. Bek, jako člen pracovní skupiny pro přípravu návrhu koncepce 
věcného řešení vyhrazených technických zařízení, přednesl závěry této pracovní 
skupiny působící při Stálém výboru č. 1 pro technickou bezpečnost místo 
Mgr. Zezulky, který se z jednání Rady omluvil. Rada vlády pro BOZP uložila 
tomuto stálému výboru na svém 35. zasedání v září 2012 předložit navrhovanou 
koncepci věcného řešení vyhrazených technických zařízení na 36. zasedání Rady 
k projednání. SV č. 1 se sešel dne 4. 12. 2012 a na tomto zasedání projednal 
zpracovaný materiál „Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických 
zařízení“. Vzhledem k tomu, že na uvedeném zasedání nedošlo ke shodě 
na tomto materiálu, byly učiněny závěry, které byly předloženy členům Rady 
k projednání a rozhodnutí o dalším postupu.  
P. Bek připomněl historii řešení této problematiky, včetně zpracování návrhu 
věcného záměru zákona o vyhrazených technických zařízeních z roku 2006, 
na který navázala pracovní skupina při zpracování aktuálního návrhu řešení. 
K tomuto návrhu vznesl připomínky ředitel Technické inspekce ČR Ing. Küchler 
a s ohledem na charakter těchto připomínek bylo rozhodnuto, že bude nezbytné 
posunout termín předložení návrhu Radě až na 37. zasedání. Do té doby by 
v termínu do 20. ledna 2013 měl Ing. Küchler předložit vlastní variantní návrh 
věcného řešení zajištění provozu technických zařízení.   
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V následné diskuzi vystoupili kromě p. Beka také Ing. Küchler a Ing. Hrobský. 
Ing. Küchler uvedl, že Technická inspekce ČR předložila k zaslanému návrhu 
připomínky včas. Dále poznamenal, že záležitosti oblasti technických zařízení 
osobně dělí do třech oblastí, kterými jsou: uvádění stanovených výrobků na trh, 
uvádění technických zařízení do provozu (montáže, rozvody apod.) a následně 
provozování zařízení. Navrhuje věnovat se v této souvislosti rovněž změně 
zákona č. 174/1968 Sb.. Navrhovaný materiál podle jeho názoru musí postihnout 
všechny výše uvedené oblasti, a proto je nezbytné, předložit alternativní návrh 
řešení.    
Mgr. Machotka podpořil zpracování alternativního návrhu s tím, že se při 
předložení na 37. zasedání Rady, které bude v březnu 2013, musí jednat o jeden 
materiál s dvěma variantami. Ing. Hrobský ocenil práci členů v pracovní skupině 
a za hlavní úkol považuje, aby bylo v této oblasti dosaženo konsensu.  
 
Závěry k bodu 4:      

Rada s ohledem na proběhlou diskuzi rozhodla o následujícím postupu ve věci 
zpracování a předložení návrhu koncepce věcného řešení vyhrazených 
technických zařízení:  

1.  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. 

 Termín: do 20. 1. 2013 

 Zpracovatelé: Ing. Jan Dvořák, Jaroslav Bek 

2.  Zpracovatelům budou zaslány dodatečné připomínky od členů Stálého výboru 
pro technickou bezpečnost. 

 Termín: do 20. 12. 2012 

 Odpovědnost: předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost 

3.  Ukládá Ing. Oldřichu Küchlerovi vypracovat a předložit Návrh věcného řešení 
zajištění provozu technických zařízení, který bude variantním řešením 
k předložení „Návrhu koncepce věcného řešení zajištění provozu technických 
zařízení“ pro 37. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 

 Termín: do 20. 1. 2013 

 Zpracovatel: Ing. Oldřich Küchler  

4.  Stálý výbor pro technickou bezpečnost přeloží na 37. zasedání Rady vlády pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci variantní řešení zajištění provozu 
technických zařízení. 

 Termín: 37. zasedání RV BOZP 

 Odpovědnost: předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost 
 
 

5. Návrh plánu práce Rady na rok 2013 
Návrh plánu práce Rady na rok 2013 představil tajemník Rady Ing. Mráz. Uvedl, 
že tento návrh navazuje na plán práce Rady z roku 2012. Při jeho zpracování byly 
zohledněny i úkoly vyplývající z Národního akčního programu BOZP na nové 
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období. Po projednání a schválení plánu práce v Radě bude tento zveřejněn 
na webových stránkách Rady. 
K předloženému návrhu plánu práce Rady na rok 2013 neměli členové Rady 
žádné připomínky.  
 
Závěry k bodu 5:   
Rada: 
1. Schvaluje „Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2013“.  
2. Ukládá tajemníkovi Rady, aby zajistil jeho zveřejnění na webových stránkách 

Rady vlády pro BOZP.  
 
 

6. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce a ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci v roce 2013 
S úvodním slovem k rozeslanému Ročnímu programu kontrolních akcí 
Státního úřadu inspekce práce na rok 2013 vystoupil generální inspektor SÚIP 
Mgr. Ing. Hahn. Povinnost předkládat tento program vyplývá ze zákona o inspekci 
práce. Návrh Ročního programu kontrolních akcí SÚIP na rok 2013 obsahuje 
celkem 19 hlavních zaměření kontrolních úkolů. Po schválení MPSV bude tento 
program kontrolních akcí zveřejněn na webových stránkách SÚIP. V programu 
jsou zohledněny a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, analýzy 
podnětů ke kontrole a dále poznatky z kontrolní činnosti za uplynulé období. 
Generální inspektor uvedl, že k návrhu programu byla uplatněna připomínka 
ze strany Konfederace umění a kultury. 
V následné diskuzi vystoupili J. Bek s dotazem na povinnost zaměstnance mít 
u sebe pracovní smlouvu a Ing. Hrobský s dotazem na poměr inspektorů v oblasti 
BOZP a pracovněprávních vztahů. Předseda Stálého výboru pro legislativu uvedl, 
že tento výbor Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce 
na rok 2013 projednal a nevznesl k němu připomínky. 
O zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 
zdraví při práci v roce 2013 informovala MUDr. Sixtová.  
Bc. Bělohlávková upozornila, že je třeba věnovat pozornost oblasti ergonomie 
ve školách a školských zařízeních a také v oblasti zdravotní péče.   
V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavila předsedkyně Rady vlády 
pro BOZP a ministryně práce a sociálních věcí Ing. Ludmila Müllerová.         
 

Závěr k bodu 6:    
Rada bere na vědomí programy kontrolních akcí orgánů inspekce práce a orgánů 
ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci v roce 2013.    
 
 

7. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce 
(SLIC) a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání 
Generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Hahn informoval o posledním Plenárním 
zasedání poradního výboru Evropské komise pro otázky bezpečnosti práce – 
SLIC. Mimo jiné uvedl, že jednotlivé inspekce práce se v příštím roce zaměří 
na oblast pádů na rovině a z výšky.  
 

Závěr k bodu 7:    
Rada vzala přednesenou informaci na vědomí.  
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8. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 

Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu, informoval o zasedání 
výboru, které se konalo v říjnu 2012. Na zasedání výboru byl diskutován zejména 
návrh novely nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení 
a zasílání záznamu o úrazu, ke kterému výbor připravil stanovisko. Dále byla 
vedena diskuze nad novelou vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví 
podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů 
biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu 
pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací 
s azbestem a biologickými činiteli a také nad připravovanou novelou zákona 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, vyhláškou 
o pracovnělékařských službách a o připravované vyhlášce Ministerstva 
zdravotnictví, která by měla nahradit stávající vyhlášku č. 288/2003 Sb.  
Stálý výbor se zabýval problematikou školení BOZP formou e-learningu. Výbor 
zde opětovně konstatoval možnost použití této formy v rámci školení z obecných 
požadavků BOZP. Tato forma však nemůže nahradit školení na pracovišti a jeho 
zařízeních a dále nelze tuto formu uplatnit u některých vysoce odborných školení, 
kde je nutná osobní přímá účast. V této souvislosti byla dále vedena diskuse 
nad možnou účastí zástupce SÚIP nebo OIP u zkoušek z odborné způsobilosti 
ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., na základě informace o termínu prováděné 
zkoušky podané akreditovanou osobou. 
Předseda Stálého výboru pro legislativu požádal Radu o schválení personálního 
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“. Pracovní skupina byla na základě rozhodnutí Rady zřízena dne 
30. března 2012 a bude působit při Stálém výboru pro legislativu.   
  
Předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum PhDr. Lidmila Kleinová, 
CSc., informovala, že výbor projednal na svém zasedání aktuálně návrh 
Národního akčního programu BOZP na období 2013 – 2014. Rovněž 
se projednávala Národní soustava kvalifikací, kdy se řešily jak schválené profesní 
kvalifikace, tak i kvalifikace, na kterých by se mělo dále pracovat. S ohledem 
na svou věcnou náplň se výbor zabýval aktuálními problémy v oblasti vědy 
a výzkumu a také otázkami celoživotního vzdělávání. Prezentace k trendům 
ve výchově a vzdělávání v zemích EU a ČR v oblasti BOZP, kterou přednesla 
předsedkyně výboru, byla projednána v rámci bodu 3 jednání Rady.    
 
Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku, uvedla, že výbor zasedal v mezidobí třikrát. 
Stálý výbor se na svých jednáních zabýval projednáváním aktuálních informací 
z oblasti BOZP, zejména stavu přípravy návrhů nových právních předpisů 
v oblasti úrazového pojištění a koordinované rehabilitace osob se zdravotním 
postižením. Na svém listopadovém zasedání výbor projednával také problematiku 
výzkumu v oblasti BOZP. Na prosincovém zasedání se výbor detailně zabýval 
projednáním podkladových materiálů k programu 36. zasedání Rady. Na tomto 
zasedání bylo přijato Doporučení Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku k návrhu Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 
2014, které bylo projednáno v bodu 2 jednání Rady. 
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Stálý výbor se dále aktivně podílel na přípravě programu dvou akcí pořádaných 
v Poslanecké sněmově PČR: 

- 2. kulatého stolu „Úrazové pojištění zaměstnanců – nová právní úprava“, který 
se uskutečnil 3. října 2012 v rámci jednání podvýboru pro pracovní právo 
a zaměstnanost výboru pro sociální politiku PS PČR,  

- 6. konference „Společně bezpečně v EU – Partnerství v prevenci pracovních 
rizik“, pořádané v rámci Evropského týdne BOZP, konané dne 22. října 2012. 

V závěru Bc. Bělohlávková poděkovala všem členům výboru a pracovní skupiny 
pro přípravu národních dokumentů za odvedenou práci.   
 
Předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost Mgr. Lumír Zezulka byl 
z jednání Rady omluven. Informace o činnosti a jednání výboru zazněla v rámci 
bodu 4 jednání Rady, kdy byla projednávána problematika návrhu koncepce 
věcného řešení vyhrazených technických zařízení, která byla řešena na zasedání 
tohoto stálého výboru.  
 

Závěry k bodu 8:    

1. Rada vzala přednesené informace na vědomí. 

 2. Rada 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“.  

 

 

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).  

Informaci o připravované legislativě v rámci MZd přednesla MUDr. Sixtová. 

Závěr k bodu 9:    

Rada vzala přednesené informace na vědomí. 

 

10.  Různé 

V rámci tohoto bodu vystoupili: 

 Bc. Bělohlávková uvedla, že v Národním akčním programu BOZP na období 
2013 – 2014 jsou úkoly u kterých má zodpovědnost Ministerstvo financí, 
a proto by se měl zástupce tohoto resortu účastnit pravidelně zasedání Rady 
vlády pro BOZP. K tomu Mgr. Machotka konstatoval, že se na jednání Rady 
bude pravidelně zvát zástupce Ministerstva financí, a že je rovněž možné 
uvažovat o změně Statutu a zástupce MF do něj zařadit jako stálého člena 
Rady.  

 J. Bek s ohledem na současnou situaci v úrazovém pojištění zaměstnanců 
konstatoval, že stále trvá stav, kdy je problém získat z tohoto pojištění 
jakékoliv prostředky na prevenci a rehabilitaci. Přitom by bylo potřeba 
provádět osvětu v oblasti BOZP na úřadech práce i na živnostenských 
úřadech. Mgr. Machotka uvedl, že tento problém se již diskutoval v bodě 2 
dnešního jednání a jediné řešení je v přípravě nové právní úpravy. 
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Ing. Hrobský kladl důraz na přípravu kvalitních podkladů, aby bylo jasné 
na jaký účel konkrétně prostředky na prevenci použít. Bc. Bělohlávková 
připomněla, že takovýto materiál se již v Radě projednával v roce 2009. Mgr. 
Machotka tuto diskuzi shrnul s tím, že na příštím zasedání Rady bude této 
problematice věnován samostatný bod, ke kterému bude přizván zástupce 
Ministerstva financí.  

 RNDr. Malý, Ph.D., se vrátil k auditu, který provedla EU k reformě vědy 
a výzkumu. Uvedl, že by MPSV mělo být opětovně poskytovatelem prostředků 
na vědu a výzkum a že by mělo mít svého zástupce v Radě pro vědu, výzkum 
a inovace. Dále se zmínil o novém materiálu, který byl zpracován ve VÚBP, 
v.v.i. s názvem Trendy v BOZP. Po projednání tohoto materiálu s MPSV 
a po jeho schválení, by mohl být poskytnut odborné veřejnosti.  

 Mgr. Kosina poděkoval Bc. Bělohlávkové, jako předsedkyni pracovní skupiny 
pro přípravu národních dokumentů, za její činnost a koordinaci příprav 
Národního akčního programu BOZP na období 2013 – 2014. K tomuto 
poděkování se přidal rovněž 1. místopředseda Rady Mgr. Machotka.   

Na závěr vystoupila předsedkyně Rady a ministryně práce a sociálních věcí 
Ing. Müllerová. Uvedla, že dnešní zasedání bylo významné, protože byl schválen 
Národní akční program BOZP na další dvouleté období. Označila tento materiál 
za důležité východisko pro další období, ale i pro financování jednotlivých priorit. 
V této souvislosti uvedla, že ke splnění stanovených úkolů bude důležité vést jednání 
s Ministerstvem financí na úrovni náměstků, případně i přímo s ministrem financí.  

V případě projednávání některých pravidelně se opakujících bodů jednání mající 
informativní charakter vyzvala k racionalitě jednání, kterého lze dosáhnout 
i předložením písemných materiálů předem.   

Předsedkyně Rady všem poděkovala za odvedenou práci a popřála klidné svátky.      

 

 

37. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
se uskuteční podle plánu práce v březnu 2013.  
 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
 
Ověřili: 
PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.  
Mgr. Ing. Rudolf Hahn  
 
 
 

 
           Zápis schválila: …………………………………………  
            Ing. Ludmila Müllerová    
               ministryně práce a sociálních věcí   
                       a předsedkyně Rady vlády pro BOZP 
                               


