
 

Z á p i s   

ze 45. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 

Datum a místo zasedání 

Dne 20. března 2015 (v zasedací místnosti č. 56 – KLUB, v přízemí budovy 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2) od 9:30 
do 12:30 hod.    
 
Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 45. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva 
obrany, Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu a Českého báňského úřadu.  

 
Jednání Rady zahájila předsedkyně Rady a ministryně práce a sociálních věcí 
Mgr. Michaela Marksová, která přivítala členy Rady, představila program 
45. zasedání Rady a následně předala řízení zasedání Rady místopředsedkyni Rady 
Ing. Radce Sokolové.        
 

 
V úvodu  

 byli zvoleni ověřovatelé zápisu ze 45. zasedání Rady – Mgr. Lumír Zezulka 
a Ing. Jaromír Šedivec;  

 místopředsedkyně Rady uvítala a představila 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“;  

 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. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 

2015 – 2016“ a informace o přípravě návrhu aktualizace Národní politiky BOZP.  
4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2014. 
5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady. 
6. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě o legislativní 

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

7. Různé.  
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K jednotlivým bodům jednání Rady 
 

1. Kontrola zápisu ze 44. zasedání Rady a plnění úkolů ze zasedání Rady 

Zápis ze 44. zasedání Rady byl ověřen ověřovateli a rozeslán všem členům 
Rady. K zápisu a plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    

Zápis ze 44. zasedání Rady byl schválen. 
 

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. V úvodu 
vystoupila ministryně práce a sociálních věcí a uvedla, že MPSV předložilo 
Koaliční radě materiály, které byly vytvořeny v rámci ustavené odborné komise. 
Jedná se o hodnotící materiál s názvem „Souhrnný podkladový materiál 
zpracovaný odbornou komisí k posouzení způsobu provádění pojištění 
odpovědnosti zaměstnavatelů různými subjekty“. Materiál obsahuje konkrétní 
rozpracování jednotlivých variant jejími garanty, včetně srovnávacího modelového 
příkladu zpracovaného u jednotlivých variant. Výsledkem jednání Koaliční rady je, 
aby byl zpracován přehled dopadů (RIA) ke všem čtyřem navrhovaným 
organizačním variantám provádění zákonného pojištění zaměstnavatelů 
k dalšímu rozhodnutí. 
JUDr. Biskup dále uvedl, že MPSV zpracovalo RIA a rozeslalo ji vybraným 
konzultačním místům, jejich okruh byl vybrán tak, aby zahrnoval rozhodující 
subjekty, které v této oblasti buď v současnosti působí, nebo by mohly být 
vybranou variantou přímo dotčeny. Konzultačním místem je také Rada vlády pro 
BOZP. V tomto materiálu jsou stále čtyři varianty, které jsou založeny na systému 
náhrady škody podle zákoníku práce a zákonné pojištění zaměstnavatelů 
s průběžným financováním. Podle subvariant uvedených v materiálu by toto 
zákonné pojištění zaměstnavatelů mohly provádět buď soukromé pojišťovny, 
nebo organizační složka státu (ČSSZ), nebo veřejnoprávní instituce Úrazová 
pojišťovna, popřípadě současné zdravotní pojišťovny. JUDr. Biskup se také zmínil 
o návrhu na zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění, který je 
projednáván v Poslanecké sněmovně PČR v souvislosti s novelou zákoníku 
práce. 
Bc. Bělohlávková navrhla, aby byl uvedený materiál zaslán všem členům Rady 
vlády pro BOZP. Zmínila také potřebu přehodnotit harmonogram s termíny 
legislativního procesu. Dále uvedla, že postrádá v materiálu aktuální stanovisko 
Českomoravské konfederace odborových svazů k této problematice. Pokud se 
přijme navrhovaná novela ZP a bude zrušen zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém 
pojištění, mohlo by to vést k zakonzervování tohoto stavu, což by mohlo ohrozit 
zavedení a financování prevence a rehabilitace.  
Ing. Hrobský považuje stanovený termín k vyjádření k materiálu MPSV za příliš 
krátký. Ing. Sokolová informovala, že ČMKOS připraví k materiálu vlastní 
stanovisko. Z. Moravec si nemyslí, že by stávající systém byl funkční a je názoru, 
že provádění systému soukromými pojišťovnami by mělo negativní dopad na 
zaměstnance a naopak by došlo k nevyváženému posílení pozice soukromých 
pojišťoven. Podle Bc. Bělohlávkové není správné, že MPSV v materiálu zmiňuje 
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většinové stanovisko odborné komise, neboť původní zadání z RHSD bylo 
variantu II. (Systém náhrady škody podle zákoníku práce a zákonné pojištění 
zaměstnavatelů s průběžným financováním) pouze analyzovat a více 
rozpracovat. R. Křepinský má rovněž pochybnosti o celkových negativních 
dopadech na zaměstnance, ale i zaměstnavatele, pokud by systém provozovaly 
soukromé pojišťovny. Připomněl též praktiky pojišťovny Kooperativa, která  
v mnoha případech nechce uznat pracovní úraz a často klade i byrokratické 
překážky pro jeho vyřízení.  
Ministryně Mgr. Marksová je pro to, aby byl systém úrazového pojištění 
provozován veřejnoprávních subjektem.  
Ing. Sokolová požádala zástupce MPSV o zaslání materiálu členům Rady po 
vyhodnocení a zapracování zaslaných připomínek. Dále také připomněla 
usnesení Rady, které podporuje provádění úrazového pojištění jednou 
veřejnoprávní institucí, kterou by byla úrazová pojišťovna (tj. varianta II. c) 
předkládaného materiálu. Rada vlády také již dříve pověřila předsedkyni Rady 
Mgr. Marksovou předložit toto stanovisko vládě jako součást uvedeného 
analytického materiálu.  
 
Závěr k bodu 2: 
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace o aktuálním stavu v oblasti 
úrazového pojištění na vědomí.  
Pracovní skupina Rady vlády pro BOZP k úrazovému pojištění zpracuje 
k zaslanému materiálu (RIA) MPSV připomínky, které budou zaslány sekci 
sociálně pojistných systémů MPSV.   
Po vyhodnocení a zapracování zaslaných připomínek bude materiál zaslán 
členům Rady vlády pro BOZP.   
 
 

3. Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu BOZP pro období 2015 
– 2016 a informace o přípravě návrhu aktualizace Národní politiky BOZP 
 
Předsedající Ing. Sokolová uvedla, že v rámci tohoto bodu by měly být 
projednány především ty úkoly z Národního akčního programu BOZP pro období 
2015 – 2016, které mají termín splnění do konce března 2015, anebo úkoly, 
o kterých má být podána průběžná informace o stavu plnění. Jedná se především 
o úkoly ve vztahu k zavedení funkčního systému úrazového pojištění, kdy byla 
informace podána již v rámci bodu 2, a které dlouhodobě sleduje Pracovní 
skupina k úrazovému pojištění pod vedením Bc. Bělohlávkové. Dalšími 
opatřeními k projednání je úkol k vyhrazeným technickým zařízením a úkoly, které 
se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů.  

 
Priorita II. – Zajištění financování systému BOZP 

Opatření č. 2: Připravit a projednat v Radě vlády návrh aktualizace Národní 
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně finančního zajištění jejího 
naplňování. 

Rada vlády pro BOZP pověřila Pracovní skupinu Rady pro národní dokumenty 
BOZP zahájením prací na revizi stávající Národní politiky BOZP ve vazbě na 
vydané Sdělení Komise o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a 
bezpečnost při práci na období 2014 – 2020. Pracovní skupina se v mezidobí 
sešla celkem dvakrát. Ve své práci využívá také související strategie provázané 
na oblast BOZP. Předsedkyně pracovní skupiny Bc. Bělohlávková konstatovala, 
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že práce na aktualizaci Národní politiky BOZP pokračují. Je zde však dlouhodobý 
problém, kdy k naplňování úkolů v oblasti BOZP chybí prostředky na prevenci 
a rehabilitaci. Mělo by se stanovit, jakým způsobem finanční prostředky do nabytí 
nové právní úpravy úrazového pojištění zajistit. Postup by měl být koordinován 
také se sekcí sociálně pojistných systémů, která má úrazové pojištění v gesci. 
Návrh aktualizace Národní politiky BOZP má být předložen Radě do konce září 
2015. Na červnovém zasedání Rady bude podána průběžná informace o plnění 
úkolu.  

 
Priorita III. – Prevence pracovních rizik 

Opatření č. 4: Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti 
provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života 
a zdraví. 

JUDr. Vaňásek informoval o dosud zpracovaných materiálech, o společné 
schůzce příslušných náměstků MPSV, generálního inspektora a ředitele TI ČR 
k této problematice a úkolech, které z jednání vzešly. Uvedl, že se prioritně 
vychází z podkladů zpracovaných Stálým výborem č. 1, materiálů Hospodářské 
komory a z návrhu věcného záměru zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 
technických zařízení z roku 2008. Další schůzky jsou naplánovány na měsíc 
duben.  

 
Priorita IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů 

Opatření č. 7: Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon). 

Opatření č. 8: Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví 
studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých 
v rámci studia. 

Předsedkyně Rady v březnu 2015 na návrh ministra školství, mládeže  
a tělovýchovy jmenovala Mgr. Jaroslava Fidrmuce novým členem Rady vlády pro 
BOZP. Na jednání Rady byla představena za MŠMT Ing. Šárka Seifertová, která 
byla pověřena k účasti v pracovních orgánech Rady. Jedná se o odborníka na 
problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví a je rovněž osobou odborně 
způsobilou v prevenci rizik.  

K opatření č. 7 Ing. Seifertová uvedla, že vydání předmětné vyhlášky bylo 
konzultováno s legislativním odborem MŠMT, který je názoru, že vyhláškou nelze 
udělovat povinnosti a proto je proti jejímu vydání. Jednou z možností řešení je 
upravit tyto povinnosti přímo ve školském zákoně. Dále se zmínila o současné 
prioritě rezortu MŠMT, kterou je nastavení minimálního bezpečnostního 
standardu, který je uložen usnesením vlády a je reakcí na tragickou událost ve 
Žďáru nad Sázavou. S ohledem na uvedené požádala o posun kontrolního 
termínu u tohoto úkolu na prosinec 2015.   

U opatření č. 8 Ing. Seifertová zmínila neochotu představitelů vysokých škol ke 
změně právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, 
včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia.  

Problematikou BOZ ve školství se zabýval také Pracovní tým pro bezpečnost 
práce Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Ing. Sokolová seznámila členy 
Rady s usnesením tohoto pracovní týmu, který považuje předložený návrh 
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vyhlášky o některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských zařízeních za nesystémový, a vyzývá ke 
koncepčnímu a odbornému řešení. Na návrh Ing. Sokolové přijala také Rada 
vlády pro BOZP následující usnesení.  

Usnesení Rady vlády pro BOZP k opatření č. 7 a č. 8: 

Rada vlády pro BOZP doporučuje ministryni práce a sociálních věcí a 
předsedkyni Rady vlády pro BOZP zahájit jednání s ministrem školství, mládeže a 
tělovýchovy, týkající se urychleného vydání vyhlášky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při přípravě a vzdělávání ve školách 
a školských zařízeních v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 

Dále Rada vlády pro BOZP konstatuje, že návrh připravované vyhlášky o 
některých opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 
studentů ve školách a školských zařízeních je nesystémový, je pouhou reakcí na 
nešťastnou událost z roku 2014 ve Žďáru nad Sázavou, a předkladatel tak neřeší 
uvedenou problematiku komplexně. V této souvislosti Rada vlády pro BOZP sdílí 
stanovisko Pracovního týmu pro bezpečnost práce Rady hospodářské a sociální 
dohody ČR uvedené v bodě d) bezpečnost a ochrana zdraví ve školství, v zápisu 
ze dne 2. března 2015.   

 

Oblast pracovnělékařských služeb 

Mgr. Kosina informoval o zprávě doc. Tučka, předsedy Společnosti pracovního 
lékařství ČLS J. E. Purkyně, ohledně záměru vypustit pracovní lékařství ze 
základních oborů vzdělávání lékařů. MUDr. Sixtová uvedla, že uplatnila 
připomínku, aby pracovní lékařství bylo zařazeno v základních oborech. Zároveň 
však doplnila, že nadále bude v oborech nástavbových.  

V následné diskuzi J. Bek uvedl, že v ČR není dostatek pracovních lékařů a 
zmínil se též o dlouhé době potřebné k jejich zaškolení. Připomněl projekt 
pracovnělékařské péče, který je v gesci Svazu průmyslu a dopravy a ASO. Rada 
vlády by proto měla vyjádřit podporu ponechání pracovního lékařství v základních 
oborech. Také R. Křepinský uvedl, že ČMKOS podporuje zachování pracovního 
lékařství v základních oborech. Z praxe dále uvedl některé negativní zkušenosti 
s poskytovateli pracovnělékařských sužeb. Bc. Bělohlávková a Ing. Hrobský se 
vyslovili také pro přijetí usnesení Rady, neboť uvedený návrh je v rozporu 
s přijatým Národním akčním programem BOZP pro období 2015 – 2016.      

Usnesení Rady vlády pro BOZP k oblasti pracovnělékařských služeb (opatření 
NAP BOZP pro období 2015 – 2016 č. 20): 

Rada vlády pro BOZP považuje obor pracovního lékařství za zásadní a 
doporučuje Ministerstvu zdravotnictví, aby vycházelo ze schválených opatření 
Národního akčního programu BOZP pro období 2015 – 2016, a aby zařadilo 
pracovní lékařství jako jeden ze základních oborů.    

     

4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 
2014 

Úvodní slovo k předloženému návrhu výroční zprávy přednesl tajemník Rady 
Ing. Mráz. Uvedl, že výroční zpráva byla zpracována podle povinné osnovy, 
ve smyslu usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002. Předkládaná výroční 
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zpráva obsahuje informace o vzniku a poslání Rady, o složení Rady a informace 
o sekretariátu Rady. Těžiště zprávy je v  informování o konkrétní činnosti 
a výsledcích Rady a jejích stálých výborů a pracovních skupin v roce 2014. 
Zpráva zahrnuje odkaz na internetové stránky, na kterých jsou zveřejňovány 
informace o Radě. V závěru je uveden plán činnosti Rady na rok 2015. 

Zároveň informoval členy Rady, že po dohodě s Bc. Bělohlávkovou bude část 
týkající se činnosti Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku, činnosti 
Mezirezortní pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu nemocí z povolání a 
činnosti Pracovní skupiny pro národní dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění, 
zaslána k vyjádření členům Rady samostatně, přímo předsedkyní těchto orgánů 
Rady.  

     

Závěry k bodu 4:   
 
Rada vlády pro BOZP:  
1. Schvaluje Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2014 s tím, že 

podklady týkající se činnosti Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku, činnosti Mezirezortní pracovní skupiny pro aktualizaci seznamu 
nemocí z povolání a činnosti Pracovní skupiny pro národní dokumenty BOZP 
a pro úrazové pojištění, budou zaslány k vyjádření a odsouhlasení dodatečně.   

2. Ukládá tajemníkovi Rady připravit výroční zprávu tak, aby mohla být 
předložena vládě ČR do 31. května 2015. 

 
 

5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 

Ing. Sokolová přednesla předložený návrh na změnu předsedy Stálého výboru 
pro technickou bezpečnost. Konkrétně se po předchozím projednání se 
stávajícím předsedou Mgr. Lumírem Zezulkou navrhuje, aby Rada v souladu se 
Statutem (článkem 4, odst. 3) doporučila předsedkyni Rady jmenovat předsedou 
uvedeného stálého výboru Ing. Jana Marka – náměstka ministryně pro 
zaměstnanost a nepojistné sociální dávky. Mgr. Zezulka by nadále zůstal ve 
stálém výboru jako člen. Důvodem je zejména organizační hledisko, kdy přešla 
gesce za přípravu návrhu právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu 
vyhrazených technických zařízení na MPSV pod sekci náměstka Ing. Marka.  

Usnesení Rady vlády pro BOZP: 

Rada děkuje Mgr. Zezulkovi za práci předsedy Stálého výboru pro technickou 
bezpečnost a souhlasí s navrženou změnou. Nově bude Stálému výboru pro 
technickou bezpečnost předsedat Ing. Jan Marek, náměstek ministryně pro 
zaměstnanost a nepojistné sociální dávky.   

 
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. 2 a 3.   
Předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost Mgr. Zezulka shrnul činnost 
výboru v oblasti VTZ od roku 2007. Připomněl, že se stálý výbor nezabýval pouze 
problematikou VTZ, ale též vyhláškou č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a 
registraci obsluh stavebních strojů. Poděkoval členům výboru za jejich aktivitu a 
činnost ve výboru. 
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Stálý výbor pro legislativu, kterému předsedá R. Křepinský, v mezidobí od 
minulého jednání Rady nezasedal. Přesto však probíhaly některé aktivity, 
například v oblasti tvorby akčního programu v rámci Zdraví 2020 – Národní 
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. V září loňského roku stálý 
výbor a jeho pracovní skupina připravila k předání na MPSV návrh 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. V této souvislosti předseda výboru informoval o březnovém jednání, 
které proběhlo na MPSV za účelem doplnění některých pojmů a důvodové zprávy 
uvedeného návrhu.    
 
Předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum, PhDr. Kleinová, CSc., 
informovala, že se stálý výbor na svém březnovém zasedání zabýval novelou 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. Dále stálý výbor řešil problematiku zákona 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů. Předsedkyně výboru také zmínila důležitost celoživotního 
vzdělávání v oblasti BOZP, na které je především v EU kladen velký důraz.   
 
Bc. Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku, informovala o činnosti výboru, který zasedal mezi 44. a 45. 
zasedáním Rady celkem třikrát. Na lednovém zasedání výboru byly projednány 
závěry ze zasedání Rady vlády pro BOZP včetně úkolů, které bude výbor 
v průběhu roku řešit, schválen byl také časový plán práce výboru. Na zasedání 
výboru byl také pozván zástupce sekce sociálně pojistných systémů 
k problematice úrazového pojištění. 12. února 2015 se konalo 80. jubilejní 
zasedání Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku. Na tomto 
zasedání byla mimo jiné otevřena problematika osob se zdravotním postižením. 
Byla pozvána Ing. Marie Málková z Pražské organizace vozíčkářů, která 
představila program „Přes bariéry“ s důrazem na bezbariérovost staveb. 
Představila neziskovou organizaci - Pražskou organizaci vozíčkářů a jejich 
koncepční práci, pořádání konferencí, workshopů, spolupráci na úpravách 
pracovišť i mapování bezbariérových přístupů. Na březnovém zasedání výboru 
probíhaly přípravy návrhu aktualizace Národní politiky BOZP a byly projednávány 
náměty a okruhy problémů ze sociální a zdravotní oblasti. Těmito podněty se 
bude zabývat Pracovní skupina pro národní dokumenty v oblasti BOZP. 
Informace o činnosti této pracovní skupiny již zazněly v rámci bodu 3.     
JUDr. Vaňásek informoval o předložení návrhu novely zákona č. 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, do 
meziresortního připomínkového řízení. Po jeho vypořádání byl bez rozporu zaslán 
do pracovních komisí LRV. Dále poděkoval členům Rady za spolupráci při 
přípravě návrhu této novely a také při vypořádávání připomínek. Rovněž 
představil nového vedoucího oddělení bezpečnosti práce Mgr. Ondřeje Palána.  

Závěr k bodu 5:    
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace o činnosti stálých výborů 
a pracovních skupin na vědomí.  
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6. Informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě 
o legislativní a jiné činnosti v oblasti BOZP (v rámci MPSV, MZ, MŠMT, MD, 
MPO, MŽP, MO, MV, MMR, MZe, ČBÚ a SÚJB) 
 
Zástupci Ministerstva zdravotnictví a Českého báňského úřadu podali informace o 
legislativní a jiné činnosti v oblasti BOZP. Další informace zazněly v průběhu 
zasedání v souvislosti s projednávanou problematikou.  
Ředitel VÚBP, v.v.i., informoval členy Rady o získání devíti projektů z programu 
Beta Technologické agentury ČR. Informoval také o podpoře MPSV, která 
pozitivně ovlivňuje další rozvoj této výzkumné instituce z hlediska střednědobého 
a dlouhodobého horizontu.   
 
 

7. Různé 
 
Bc. Bělohlávková informovala o mezinárodní konferenci na téma „Jak dál s 
agenturním zaměstnáváním na českém trhu, pořádané ČMKOS a Nadací 
Friedricha Eberta, která se konala 4. března 2015 v Praze. JUDr. Vaňásek 
doplnil, že další obdobná konference se bude konat pravděpodobně na podzim 
tohoto roku. Uvedl, že MPSV chce od příštího roku zpřísnit pravidla agenturního 
zaměstnávání. Návrh projednala také tripartita. Úpravy by se měly týkat jak 
zákona o zaměstnanosti, tak zákoníku práce. MPSV chce předložit návrh změn 
agenturního zaměstnávání vládě do konce června 2015, v účinnost by měly 
vstoupit v lednu 2016. JUDr. Vaňásek se také stručně zmínil o čtyřech klíčových 
bodech v této oblasti, tj. legislativa, kontrolní činnost, prezentace pozitivních 
příkladů a vzájemná spolupráce. J. Bek v této souvislosti upozornil na problémy 
v oblasti zdravotní způsobilosti agenturních zaměstnanců. Ing. Sokolová 
připomněla, že prezentace z této konference jsou dostupné na stránkách 
ČMKOS.  
 
Předsedající Ing. Sokolová všem poděkovala za účast a práci v Radě. Připomněla 
již stanovený termín příštího zasedání a ukončila jednání Rady ve 12:30 hodin.   
 
  

Příští 46. zasedání Rady vlády pro BOZP se uskuteční podle schváleného plánu 
práce v pátek 26. června 2015 od 9:30 hodin.  
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
tajemník Rady vlády pro BOZP  
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Lumír Zezulka 
Ing. Jaromír Šedivec 
 

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


