
 

Z á p i s   

ze 43. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 

Datum a místo zasedání 

Dne 19. září 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. 
do 13:00 hod.    
 
Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 43. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Českého statistického úřadu a Českého 
báňského úřadu.  

 
Jednání Rady zahájil a řídil její místopředseda Ing. František Hrobský a zároveň 
omluvil paní ministryni a pana náměstka.       
 

 
V úvodu  

 místopředseda Rady uvítal přítomné členy Rady a hosta - JUDr. Jiřího Biskupa, 
vrchního ředitele sekce sociálně pojistných systémů MPSV, který byl pozván 
k projednání bodu č. 2 – „Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání – 
aktuální stav“;  

 byli zvoleni ověřovatelé zápisu ze 43. zasedání Rady – Jaroslav Bek 
a Mgr. Miroslav Kosina;   

 byl schválen program jednání Rady.    
 
 
Program zasedání 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání – aktuální stav. 
3 a) Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu BOZP.   
   b) Úkoly uložené Radou Pracovní skupině pro národní dokumenty BOZP.  
4. Zprávy 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 2013.  

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.  
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K jednotlivým bodům jednání Rady 
 

1. Kontrola zápisu ze 42. zasedání Rady a plnění úkolů ze zasedání Rady 

Zápis ze 42. zasedání Rady byl ověřen ověřovateli a rozeslán všem členům 
Rady. 
K zápisu a plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    

Rada bere zápis ze zasedání Rady na vědomí. 
 

2. Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání – aktuální stav 

K tomuto bodu byl s ohledem na projednávanou problematiku přizván vrchní 
ředitel sekce sociálně pojistných systémů MPSV JUDr. Jiří Biskup. Připomněl 
dosavadní vývoj v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců. MPSV zpracovalo 
analytický rozhodovací materiál nelegislativní povahy s názvem „Zabezpečení 
při pracovním úrazu a nemoci z povolání“, určený pro vládu ČR. Tento materiál 
byl počátkem května rozeslán do vnějšího připomínkového řízení. Jeho cílem bylo 
provést objektivní popis současného stavu zabezpečení při pracovním úrazu 
a nemoci z povolání a celkové zhodnocení možných budoucích variant věcného 
řešení tohoto zabezpečení (s uvedením jejich kladů a záporů). V materiálu byly 
navrženy 3 možné varianty řešení budoucí podoby zabezpečení zaměstnance 
při pracovním úrazu a nemoci z povolání a členové Rady s nimi byli blíže 
seznámeni již na minulých jednáních Rady. Uvedený materiál byl 28. 7. 2014 
projednán Předsednictvem a Plénem RHSD, které k němu přijalo závěry. Jedním 
ze závěrů bylo zřízení odborné pracovní komise, jejímž úkolem je v souladu 
s rozhodnutím RHSD rozpracovat jednotlivé podvarianty varianty II. (Systém 
náhrady škody podle zákoníku práce a zákonné pojištění zaměstnavatelů 
s průběžným financováním) uvedeného materiálu. Varianta II. byla RHSD 
vybrána jako vhodná varianta pro budoucí podobu zabezpečení zaměstnanců při 
pracovním úrazu a nemoci z povolání. Komise se sešla dne 27. 8. 2014 na svém 
prvním zasedání a stanovila si úkoly, schválila navrženou osnovu popisu věcného 
řešení, dohodla se na postupech prací a termínech plnění.  
Za rozpracování jednotlivých variant byli určeni garanti - za variantu c) – 
provádění systému veřejnoprávní institucí (Úrazová pojišťovna)  - byl garantem 
ustanoven Ing. Hrobský za Radu vlády pro BOZP. Co se týče postupů prací 
a termínů plnění bylo dohodnuto, že jednotliví gestoři zpracují do 12. 9. 2014 
první návrh osnovy. Tento návrh rozešlou všem členům komise s požadavkem 
o stanovisko.  Ing. Hrobský dále doplnil, že do 20. 9. 2014 všichni zašlou své 
stanovisko gestorům. Gestoři do 26. 9. 2014 upraví materiál podle připomínek 
a zkompilovaný materiál zašlou na MPSV (JUDr. Biskupovi a JUDr. Šimerkovi). 
Druhé jednání odborné komise se bude konat 1. 10. 2014. Budou předloženy 
4 materiály s komentářem, o kterých se bude dále jednat. V závislosti 
na výsledcích jednání budou naplánovány další schůzky a bude dohodnuto, 
v jaké formě bude konečný materiál předložen vládě. 
Z dřívějších jednání Rady vlády pro BOZP platí, že Rada vlády doporučuje 
přijmout variantu II. předloženého materiálu – tj. jeden veřejnoprávní subjekt 
a dále využít času odložení účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém 
pojištění zaměstnanců, k intenzivní práci na nové právní úpravě. Rada vlády také 
na svém mimořádném zasedání pověřila předsedkyni Rady Mgr. Michaelu 
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Marksovou předložit toto stanovisko vládě jako součást uvedeného analytického 
materiálu.  
Bc. Bělohlávková podrobně popsala průběh rozpracování varianty c), 
tj. provádění systému jednou veřejnoprávní institucí, kterou by byla úrazová 
pojišťovna. Za tímto účelem byla svolána Pracovní skupina Rady vlády pro BOZP 
k úrazovému pojištění. V této souvislosti ocenila účast pracovníků sekce sociálně 
pojistných systémů MPSV na tomto jednání, zejména společnou diskuzi 
nad obsahem osnovy pro srovnání variant organizace systému úrazového 
pojištění zaměstnavatelů a nad toky finančních prostředků. Za důležité považuje, 
jak v systému bude zohledněna otázka celkového pojetí oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. Záleží především na tom, aby byl v nově navrženém 
systému zajištěn jednotný přístup a aby byl systém efektivní a solventní. 
Dále připomněla, že ve variantě c) rozpracovávané Radou vlády pro BOZP 
je kladen důraz na zajištění jednotného a komplexního přístupu k prevenci 
a rehabilitaci. Počítá se s motivačními prvky a zavedením odborného poradenství 
jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Rehabilitace je v systému důležitá 
zejména proto, aby se zaměstnanec vrátil co nejdříve do pracovního procesu. 
Rovněž uvedla, že v této fázi je poněkud komplikované stanovovat detailně 
procesy správního řízení včetně odvolacích lhůt.      
JUDr. Biskup uvedl, že úpravou zmocnění § 271d odst. 2 zákoníku práce bude 
umožněno prováděcím právním předpisem (nařízením vlády) stanovit a zvýšit 
částky odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, což povede 
ke zlepšení sociální situace poškozených. 
Ředitel odboru služeb trhu práce JUDr. Vaňásek uvítá další diskuzi k otázce 
prevence a rehabilitace v systému úrazového pojištění.   
 
Závěr k bodu 2: 
Rada vzala přednesené informace na vědomí s tím, že další aktuální informace 
projedná na příštím zasedání.    
 
 

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

 
a) Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu BOZP  

 
V rámci tohoto bodu jsou projednány především úkoly (opatření) z Národního 
akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014, které mají termín splnění 
ke konci září 2014 a nesplněné úkoly z předchozího období.  
 
K Prioritě I. - Zavedení funkčního systému úrazového pojištění  
K Prioritě II. – Zajištění financování systému BOZP 
Ing. Hrobský uvedl, že aktuální stav v oblasti úrazového pojištění byl projednán 
v rámci bodu 2 zasedání Rady, kdy zároveň zazněla podrobná informace 
o činnosti Pracovní skupiny Rady k úrazovému pojištění.   
   
K Prioritě III. – Prevence pracovních rizik 
Opatření č. 5 – „Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti 
provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života 
a zdraví.“ 
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Mgr. Zezulka úvodem připomněl předání materiálů zpracovaných ve Stálém 
výboru pro technickou bezpečnost k této problematice na MPSV. Bude nutné určit 
další postup, přičemž počítá s další spoluprací. JUDr. Vaňásek zmínil probíhající 
práce na vyhlášce o odborné způsobilosti v elektrotechnice, která je nyní 
konzultována s legislativním odborem MPSV. Ten zatím uplatnil připomínky 
procesního charakteru. Otázkou zůstává i doba kdy tuto vyhlášku aplikovat, zda 
před nebo po vyřešení právní úpravy k vyhrazeným technickým zařízením. Dále 
uvedl, že se počátkem září na Ministerstvu práce a sociálních věcí uskutečnilo 
jednání zástupců MPSV se zástupci Hospodářské komory k problematice 
vyhrazených technických zařízení za účelem stanovení dalšího postupu. 
V Hospodářské komoře jsou zastoupeny jednotlivé svazy, které pokrývají 
všechny oblasti technických zařízení. Zástupci Hospodářské komory posoudí teze 
návrhu koncepce věcného řešení provozu VTZ, zpracovaný ve Stálém výboru 
Rady vlády pro BOZP pro technickou bezpečnost a do konce října vydefinují 
rámcový obsah pro každou oblast VTZ, tj. pro jednotlivé prováděcí předpisy 
(plynová, tlaková, zdvihací a elektrická zařízení). V rámci MPSV bude tato otázka 
projednána na poradě vedení. Zejména bude projednávána otázka procesní 
stránky a akceptace tzv. střechového zákona, který je požadován odbornou 
veřejností, ale ostatní rezorty, kterých se tato problematika týká, nejsou této 
variantě příliš nakloněny. Bude-li podpora pro uvedenou podobu řešení, tak by 
v ideálním případě zpracovaný návrh zákona mohl být předložen vládě v průběhu 
příštího roku. Další souhrnná informace bude podána na Radě vlády pro BOZP 
v prosinci. Ing. Hrobský v souvislosti s právní úpravou v oblasti VTZ zmínil 
i otázku vzdělávání. 
  
K Prioritě IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů 
Opatření č. 8 – „Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu 
§ 29 školského zákona, se zvláštním zaměřením na teoretickou výuku, praktickou 
výuku a praktickou přípravu na povolání.“ 
Opatření č. 9 – „Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví 
studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých 
v rámci studia.“  
Úkoly č. 8 a 9 se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. 
Jedná se o úkoly, za jejichž plnění zodpovídá resort MŠMT. 
K oběma opatřením R. Křepinský uvedl, že situace se od minulého zasedání 
Rady prakticky nezměnila. Zástupce MŠMT se na jednání Stálého výboru 
pro legislativu nedostavil. Návrh vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 školského 
zákona je dle jeho informací připraven a předložen legislativnímu odboru MŠMT. 
Pokud se jedná o oblast úpravy úrazů studentů vysokých škol, tak ta je řešena 
metodickým pokynem, který by měl být vydán. Rada vlády pro BOZP, která 
se touto otázkou zabývala již na svých minulých zasedáních, však preferuje 
právní úpravu v této oblasti. Metodické pokyny nejsou z právního hlediska 
závazné. V následném vystoupení zástupce MŠMT Mgr. Krčál potvrdil informace 
přednesené předsedou Stálého výboru pro legislativu R. Křepinským. Doplnil, 
že podle legislativní sekce MŠMT musí práce na uvedené vyhlášce ještě 
pokračovat a dá se očekávat, že vyhláška bude méně obsáhlá. R. Křepinský 
nabídl zástupci MŠMT spolupráci na dalších případných úpravách této vyhlášky. 
Je podle něj škoda, že pracovní skupina, která dříve na vyhlášce pracovala, 
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nebyla svolána. MPSV by mělo v této věci požádat MŠMT za účelem posunu 
v jednáních k této vyhlášce. 
Bc. Bělohlávková připomněla závěry z již celkem tří proběhlých národních 
konferencí k problematice BOZ ve školství, které jednoznačně podporují přijetí 
právní úpravy k řešení této oblasti. Dále informovala o složitých jednáních 
na MŠMT k přípravě dalšího ročníku národní konference k aktuálním otázkám 
BOZ ve školství. S ohledem na komplikace při jednáních, zejména 
při organizačních otázkách, bylo nakonec rozhodnuto odložit termín konání 
konference. Konstatovala, že na MŠMT není ustanovena osoba, která by měla 
problematiku BOZP na starosti. Již delší dobu je snahou, aby na MŠMT byla 
zřízena meziresortní pracovní skupina k řešení všech zmíněných problémů v této 
oblasti. 
     
b) Úkoly uložené Radou Pracovní skupině pro národní dokumenty BOZP 

 
Aktuálně schválený Národní akční program BOZP je platný do konce roku 2014. 
Proto by měl být na posledním prosincovém zasedání Rady v tomto roce 
schválen Radou vlády pro BOZP nový Národní akční program na další dvouleté 
období. Současný Národní akční program BOZP byl připravován v Pracovní 
skupině Rady pro národní dokumenty BOZP, která má tripartitní zastoupení. 
Rada na minulém zasedání pověřila Pracovní skupinu pro národní dokumenty 
BOZP zahájením prací na novém Národním akčním programu včetně zahájení 
prací na revizi stávající Národní politiky BOZP ve vazbě na aktuálně vydané 
Sdělení Komise o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnost 
při práci na období 2014 – 2020. Předsedkyně uvedené pracovní skupiny 
Bc. Bělohlávková informovala členy Rady o aktuálním stavu prací. Pracovní 
skupina se sešla dne 11. září 2014 a dále bude pracovat dle stanoveného 
časového harmonogramu. Po vyhodnocení plnění jednotlivých opatření 
v současném Národním akčním programu bude zpracován, na základě podnětů 
z jednotlivých stálých výborů Rady a s ohledem na nový strategický rámec EU, 
návrh nového akčního programu. Předpokládá se, že zpracovaný návrh bude 
zaslán členům Rady s předstihem tak, aby se k němu mohli ještě před 
prosincovým zasedáním Rady vyjádřit a zaslat svá stanoviska. 
J. Bek připomněl, že se na Ministerstvu zdravotnictví ve spolupráci se Státním 
zdravotním ústavem pracuje na programu Zdraví 2020, ke kterému se ČR 
připojila. Považuje za důležité propojit tento program také s Národním akčním 
programem BOZP.  
 
 

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 2013 
 
4a) Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví 
při práci za rok 2013 
K této zprávě, která byla členům Rady předem rozeslána, vystoupila s prezentací 
MUDr. Sixtová z Ministerstva zdravotnictví. Zpráva o činnosti orgánů ochrany 
veřejného zdraví na úseku ochrany zdraví při práci za rok 2013 je předkládána 
na základě usnesení vlády č. 723 ze dne 27. 9. 2011, kterým bylo ministrovi 
zdravotnictví uloženo předkládat každoročně v termínu do 30. září tuto zprávu 
Radě vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zpráva informuje 
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o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 
2013 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce 
montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin 
a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo 
pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech 
se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních sálů z hlediska expozice 
inhalačním anestetikům, a v kontrole pracovišť, na kterých byly hlášeny, zejména 
opakovaně, nemoci z povolání. Dále se kontrolní činnost zaměřila na práce 
ve stavebnictví, rizikové práce v chráněných dílnách, práce v čalounických 
a šicích dílnách, se zaměřením na ergonomii pracovního místa a expozici 
zaměstnanců jednostranné nadměrné dlouhodobé svalové zátěži horních 
končetin a práce v zemědělství se zaměřením na provozovny živočišné výroby. 
Výkon státního zdravotního dozoru byl prováděn podle plánů kontrolní činnosti. 
Závěrečnou část zprávy tvoří rozbor profesionálních onemocnění hlášených v ČR 
v roce 2013. 
 
4b) Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2013  
S prezentací k této zprávě, kterou obdrželi členové Rady předem, vystoupil 
Ing. Mžyk, ředitel I. odboru ČBÚ. Tato zpráva je předkládána vládě na základě 
usnesení vlády ČR č. 153 ze dne 12. března 2013. Zpráva o stavu bezpečnosti 
v hornictví hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu v organizacích, 
které ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., vykonávají hornickou činnost nebo 
činnost prováděnou hornickým způsobem a v organizacích, které nakládají 
s výbušninami. Zpráva stručně hodnotí i výkon vrchního dozoru nad zajišťováním 
bezpečného stavu podzemních objektů. Ve srovnání s rokem 2012 došlo v roce 
2013 ke snížení jak počtu smrtelných pracovních úrazů, tak celkového počtu 
ostatních závažných událostí. Snížení celkového počtu pracovních úrazů vedl 
k dosažení nejlepšího výsledku od počátku sledování. Absolutní počet všech 
úrazů s pracovní neschopností více jak 3 dny v roce 2013 byl nejnižší v celé 
historii sledování úrazovosti v oblasti dozoru orgány státní báňské správy. Proti 
roku 2006 byl v roce 2013 zaznamenán pokles počtu úrazů o 54 %. Opatření 
ČBÚ přijatá k prošetřování závažných pracovních úrazů a závažných provozních 
nehod, v oblasti plánování a výkonu kontrolní činnosti a v oblasti tvorby báňské 
legislativy, se projevila pozitivně a přispěla k postupnému zvyšování bezpečnosti 
v hornictví. 
 
4c) Zprávy o činnosti odborových organizací v oblasti BOZP za rok 2013 
V rámci tohoto bodu byly předneseny informace o činnosti v oblasti BOZP 
za Českomoravskou konfederaci odborových svazů a za Odborový svaz 
pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR. Prezentace ČMKOS a ASO byly 
členům Rady rozeslány předem. 
Se Zprávou o kontrolní činnosti v oblasti BOZP za rok 2013 v rámci ČMKOS 
vystoupil Mgr. Kosina. Informoval členy Rady o počtu provedených kontrol 
a počtu zjištěných závad u zaměstnavatelů. Zmínil také právní předpisy 
a ustanovení, která jsou nejčastěji porušována. Podrobněji se věnoval poznatkům 
zjištěným kontrolou provedenou u zaměstnavatelů v souladu s § 322 ZP. 
Součástí přednesené informace byly také nejčastější problémy a překážky, 
se kterými se setkávají odborové organizace při výkonu kontroly. V závěru zmínil 
také ostatní činnost odborových organizací jako je například metodická pomoc 
v oblasti BOZP, účast při přípravě kolektivních smluv a účast při odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání.        
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S prezentací připravenou v rámci Odborového svazu pracovníků zemědělství 
a výživy – ASO ČR vystoupil Ing. Šedivec. Představil všechny odborové svazy 
sdružené v Asociaci samostatných odborů, za které je souhrnná informace 
zpracována. Informoval o počtu a zařazení svazových inspektorů. Dále představil 
čísla o počtu provedených kontrol a k šetření pracovních úrazů. Obdobně jako 
v předchozí prezentaci zmínil poznatky svazové inspekce a nejčastější příčiny 
úrazů. Zazněla informace o nejčastějších závadách u zaměstnavatelů, další 
činnosti ASO a také spolupráci se SÚIP.  
 
Předseda Stálého výboru pro legislativu R. Křepinský uvedl, že všechny zprávy 
o kontrolní a dozorové činnosti byly projednány v tomto stálém výboru a výbor 
doporučuje zprávy vzít na vědomí. Na výboru byla projednávána 
otázka odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za oblast BOZP, která jim 
je uložena v § 101 odst. 2 ZP a kterou se často snaží převést na osoby odborně 
způsobilé v prevenci rizik. Dále také zmínil, že novelou ZP by měl být vyřešen 
problém odborné přípravy svazových inspektorů BOZP. Pokud se jedná o nový 
systém úrazového pojištění, tak ten by měl využít všech možností, aby byl 
dostatek prostředků na prevenci v oblasti BOZP. Ve stálém výboru byla 
projednávána i problematika podávání léků ve školách pedagogickými 
pracovníky, kteří i přes souhlas rodičů mají obavy léky podávat s ohledem 
na možné poškození zdraví. Ředitel odboru služeb trhu práce MPSV 
JUDr. Vaňásek potvrdil úpravu § 322 v novele ZP a informoval o návrhu rozpočtu 
na příští rok, který počítá s navýšením finančních prostředků na kontrolní činnost 
odborových organizací.   
      
Závěr k bodu 4:      

Rada vlády pro BOZP bere výše uvedené zprávy za rok 2013 na vědomí.  
  

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

RNDr. Malý, PhD., informoval členy Rady o pracovní úrazovosti v ČR v roce 
2013. Pracovní úrazovost se v ČR v roce 2013 vyznačovala mírným poklesem 
většiny ukazatelů pracovní úrazovosti, kromě průměrné doby trvání jednoho 
případu (nárůst) a průměrné doby pracovní neschopnosti pro pracovní úraz 
(stagnace). V roce 2013 bylo nově hlášeno celkem 42 927 případů pracovní 
neschopnosti pro pracovní úrazy. Proti předcházejícímu roku došlo v roce 2013 
k poklesu počtu pracovních úrazů s pracovní neschopností (o 2,7 %) a také 
ke snížení absolutního počtu dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úrazy 
o 1,3 %. Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů s pracovní neschopností 
nad 3 dny byla v roce 2013 skupina „Materiály, břemena, výrobky, strojní 
součásti“. U závažných pracovních úrazů to byla skupina „Budovy, konstrukce, 
povrchy nad úrovní země“ a u smrtelných pracovních úrazů skupina “Pozemní 
vozidla“. Nejčastější příčinou u všech typů pracovních úrazů v roce 2013 bylo 
„Špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko“. V roce 2013 bylo v systémech 
Státního úřadu inspekce práce a Českého báňského úřadu registrováno celkem 
113 smrtelných pracovních úrazů. 
Bc. Bělohlávková uvedla, že jednou z výzev Strategického rámce EU pro oblast 
BOZP pro období 2014 – 2020 je zlepšovat vykazování statistických údajů 
a vytvořit informační základnu. Zmínila, že dostupné sledované údaje nejsou 
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zcela vypovídající a jako příklad uvedla, že při přípravě materiálu k problematice 
úrazového pojištění nebyly k dispozici potřebné statistické údaje.   
Zprávu o stavu nemocí z povolání v ČR v roce 2013 přednesl doc. MUDr. Urban, 
CSc.. V roce 2013 bylo celkem 1042 případů profesionálních onemocnění. 
Mezi nejčastější nemoci z povolání patří nemoci periferních nervů z přetěžování. 
Strojní dělníci patřili mezi zaměstnání s nejvyšším počtem nemocí z povolání. 
Při porovnání roku 2013 s rokem 2012 došlo celkově k poklesu u nemocí 
z povolání o 57 případů, což představuje 5,2 %. Doc. MUDr. Urban, CSc., 
informoval také o aktualizaci seznamu nemocí z povolání. Návrh na aktualizaci 
byl připraven a legislativní proces již skončil. V srpnu vyšlo ve Sbírce zákonů ČR 
nařízení vlády 168/2014 Sb., s účinností od 1. 1. 2015. Celkem bylo do seznamu 
přidáno šest nových položek. Ing. Hrobský se v návaznosti na přednesené 
informace dotázal, zda je známo absolutní číslo počtu osob, kterým je uznána 
nemoc z povolání. Druhý dotaz směřoval do oblasti nanočástic a nanomateriálů, 
zejména zda jsou známy případy, kdy by tyto látky generovaly nemoc z povolání. 
Doc. MUDr. Urban, CSc., potvrdil, že jisté obavy z těchto částic a látek zde jsou 
a připomněl, že se jejich vliv na lidské zdraví stále zkoumá. Ve světě jsou tyto 
výzkumy ve fázi experimentu a v ČR spíše ve fázi monitorování expozice. 
Vzhledem k nepřítomnosti zástupce MŠMT R. Křepinský podal základní informaci 
z materiálů zpracovaných Českou školní inspekcí -  Kontrola bezpečnosti 
a ochrany zdraví ve školním roce 2012/2013, Výsledky zjišťování podpory 
výchovy ke zdraví v MŠ, ZŠ a SŠ a Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2012/2013. 
 
Závěr k bodu 5:    

Rada vzala přednesené informace na vědomí. 
 

6. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 

V rámci tohoto bodu se předpokládá informace předsedkyň a předsedů stálých 
výborů Rady o činnosti a závěrech jejich jednání. Tyto informace byly podány 
také průběžně během jednání Rady, zejména v bodě č. 3 při kontrole plnění NAP 
BOZP.  
Předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost Mgr. Zezulka uvedl, 
že se výbor kromě problematiky vyhrazených technických zařízení zabýval také 
opatřením č. 6 v Národním akčním programu BOZP. To se týká zpracování 
a předložení návrhu 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. Úkol je v gesci 
stálého výboru a termín splnění je v prosinci roku 2014. Dále avizoval, 
že se obrátí na MPSV ve věci dotazu k úpravě udělování akreditací podle zákona 
č. 309/2006 Sb. K opatření č. 6 v NAP BOZP vystoupil také JUDr. Szurman, který 
doplnil přednesené informace.  
Stálý výbor pro legislativu, kterému předsedá R. Křepinský, zasedal v mezidobí 
od minulého jednání Rady jedenkrát. S ohledem na svoji působnost se zabýval 
zejména novelou nařízení vlády 201/2010 Sb. V této souvislosti R. Křepinský 
připomněl, že bude nutné do konce roku zveřejnit dle novely upravený záznam 
o úrazu a záznam o úrazu - hlášení změn v elektronické podobě na webových 
stránkách MPSV. Kromě výše uvedeného nařízení vlády se výbor zabýval dále 
novelou zákoníku práce, novelou zákona o úrazovém pojištění a předpisy 
týkající se školské problematiky. Členy Rady informoval o novele vyhlášky 
č. 64/2005 Sb., která řeší problematiku evidence a dokumentace úrazů dětí, žáků 
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a studentů. Neřeší však úrazy studentů vysokých škol, které nejsou 
právně upraveny. V PS PČR je v současné době novela zákona o ochraně 
veřejného zdraví č. 258/2000 Sb., která se mimo jiné týká zacházení 
s chemickými látkami a směsmi, kategorizace práce a správními 
delikty a přestupky. V PS PČR je také novela školského zákona, která upravuje 
§ 51 v zákoně č. 373/2011 Sb. Toto ustanovení se týká lékařských prohlídek žáků 
a studentů před zahájením praktického vyučování a praktické přípravy 
na povolání. Další zasedání výboru je plánováno na 1. 12. 2014, kde se členové 
výboru budou podrobněji zabývat novelou zákona č. 309/2006 Sb.  
J. Bek je názoru, že nová příloha č. 3 v novelizovaném nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., může být přínosem pro statistické sledování. Zmínil problémy 
při vyplňování záznamu o úrazu ve vazbě na klasifikaci ekonomických činností. 
Zaměstnavatel s více činnostmi by měl při pracovním úrazu uvádět tu činnost, 
při které došlo k úrazu. Za problém také označil zrušení výkazu Nem – Úr.  
Bc. Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku, informovala o společném zasedání stálého výboru a pracovní 
skupiny k úrazovému pojištění dne 11. 9. 2014. K problematice v oblasti školství 
a k úrazovému pojištění již vystoupila v rámci bodu 2 a 3 dnešního jednání Rady. 
Ve výboru bylo projednáno konání 7. ročníku Konference společně bezpečně 
v EU, která by měla být na téma prevence a rehabilitace v systému úrazového 
pojištění. O podpoře této konference jednala s vedením sekce 4 MPSV. 
Dále zmínila činnost Pracovní skupiny pro aktualizaci Seznamu nemocí 
z povolání, která se sešla 4. 9. 2014. Připomněla, že již na minulých zasedáních 
Rada několikrát vyzvala MPSV k personálnímu posílení oddělení bezpečnosti 
práce. O této otázce jednala i s náměstkem ministryně Ing. Markem a ředitelem 
odboru služeb trhu práce JUDr. Vaňáskem. Rada na příštím zasedání bude 
požadovat informaci, jak byl tento požadavek naplněn.  
Ing. Hrobský omluvil PhDr. Kleinovou, CSc., která se již nemohla zúčastnit 
projednávání tohoto bodu a další informace o činnosti Stálého výboru 
pro vzdělávání a výzkum přednese na prosincovém zasedání Rady.  

Závěr k bodu 6:    
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace o činnosti stálých výborů 
a pracovních skupina na vědomí.  

 

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) 
 
Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 
a jiné činnosti v oblasti BOZP zazněly v průběhu zasedání v souvislosti 
s projednávanou problematikou. MUDr. Sixtová doplnila informace k novele 
zákona č. 373/2011 Sb. JUDr. Szurman informoval o otevření dětské skupiny 
na MPO.  
 

8. Různé 
 
Ředitel VÚBP, v.v.i. RND. Malý, PhD., poděkoval všem, kteří spolupracovali 
na podkladech pro Evaluaci hodnocení ČR k implementaci evropských směrnic. 
Výsledkem je velmi obsáhlý materiál.  
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Ing. Hrobský požádal Bc. Bělohlávkovou, aby poděkovala všem členům Pracovní 
skupiny k úrazovému pojištění a členům Pracovní skupiny pro aktualizaci 
Seznamu nemocí z povolání za odvedenou práci.    
 
 
Předsedající Ing. Hrobský ukončil v 13:00 hodin jednání a poděkoval všem 
za účast.   
 
 
  

Příští zasedání Rady vlády pro BOZP se uskuteční podle plánu práce v pátek 
19. prosince 2014 od 9:30 hodin.  
 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
 
Zápis ověřili: 
Jaroslav Bek 
Mgr. Miroslav Kosina 
 
 
 

 
           Zápis schválila:      
 
            Mgr. Michaela Marksová    
                předsedkyně Rady vlády pro BOZP 
                               


