
Z á p i s   

ze 48. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 

Datum a místo zasedání 

Dne 11. prosince 2015 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 
do 13:00 hod.    
 
Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 48. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu a Ministerstva 
pro místní rozvoj.  

Z pověření předsedkyně Rady, ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaely 
Marksové, jednání zahájil a řídil 1. místopředseda Rady a náměstek ministryně práce 
a sociálních věcí – Ing. Jan Marek. Poděkoval členům Rady za jejich práci a aktivní 
přístup v průběhu celého roku. Zdůraznil, že MPSV považuje oblast BOZP za velmi 
důležitou. Konstatoval, že se v letošním roce výrazně zlepšila mediální informovanost 
o kontrolní činnosti SÚIP v oblasti BOZP.   
 
V úvodu  

 byli zvoleni ověřovatelé zápisu ze 48. zasedání Rady – Jaroslav Bek a Zbyněk 
Moravec;  

 1. místopředseda Rady uvítal a představil hosta - JUDr. Tomáše Hejkala, 
vedoucího oddělení nemocenského a úrazového pojištění MPSV, který byl 
pozván k projednání problematiky úrazového pojištění v rámci bodu 2 programu 
jednání „Kontrola plnění Národního akčního programu BOZP pro období 2015 – 
2016 a příprava aktualizace Národní politiky BOZP“; 

 byl schválen program jednání Rady s návrhem Bc. Libuše Bělohlávkové, aby 
v rámci bodu 2, při projednávání problematiky úrazového pojištění, bylo 
projednáno i stanovisko ĆMKOS k novým formulářům Kooperativy pojišťovny 
a. s., vydaným touto pojišťovnou v souvislosti s NV č. 276/2015 Sb., 
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním 
úrazem nebo nemocí z povolání, a související doporučení Stálého výboru č. 4 pro 
sociální a zdravotní problematiku Radě.     

 
Program zasedání 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.  
2. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2015 – 

2016“ a příprava aktualizace Národní politiky BOZP.  
3. Návrh Plánu práce Rady vlády pro BOZP na rok 2016.  
4. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 

v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2016.  
5.  Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP.  
6. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 

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

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

9. Různé. 
 
 
K jednotlivým bodům jednání Rady 
 

1. Kontrola zápisu ze 47. zasedání Rady a plnění úkolů ze zasedání Rady 

Zápis ze 47. zasedání Rady byl ověřen ověřovateli a rozeslán všem členům 
Rady. 
Bc. Libuše Bělohlávková informovala o stavu plnění úkolů, které se týkaly  

 přípravy návrhu dopisů předsedkyně Rady na ministry zdravotnictví a financí 
s žádostí o vyjádření, jakým způsobem bude řešena zhoršující se situace 
v oblasti zdravotnictví a sociální péče z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a nedostatku finančních zdrojů;  

 projednání problematiky BOZ ve školství ve Stálém výboru č. 4 za účasti  
PhDr. Ondřeje Andryse, MAE, náměstka ústředního školního inspektora 
České školní inspekce. 

K zápisu a plnění úkolů neměli členové Rady další informace či připomínky.  

Závěr k bodu 1:    

Zápis ze 47. zasedání Rady byl schválen. 

 
 

2. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2015 
– 2016“ a příprava aktualizace Národní politiky BOZP  

a) Úrazové pojištění – aktuální stav. 

K Prioritě č. 1 NAP BOZP pro období 2015 – 2015, která se týká zavedení 
funkčního systému úrazového pojištění, vystoupil s aktuální informací 
JUDr. Tomáš Hejkal, vedoucí oddělení nemocenského a úrazového pojištění 
MPSV. Informoval, že materiál k řešení otázky budoucí podoby organizačního 
zajištění pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovních úrazech 
a nemocech z povolání, který obdrželi s podkladovými materiály k informaci 
i členové Rady vlády pro BOZP, byl předložen vládě ČR. Doporučil, aby členové 
Rady věnovali pozornost zejména předkládací zprávě, kde jsou rozvedeny tři 
rozpory s Ministerstvem financí, se kterými je materiál vládě předkládán. 
Charakterizoval stručně podstatu těchto rozporů. Materiál byl zařazen na pořad 
jednání vlády dne 7. prosince. K jeho projednání se ale vláda z časových důvodů 
nedostala. Projednán by měl být dne 14. prosince 2015.  
Bc. Libuše Bělohlávková informovala v souvislosti s projednávaným bodem 
o záměru Stálého výboru č. 4 uspořádat mezinárodní konferenci k úrazovému 
pojištění v ČR a požádala Radu o podporu.  

V diskusi reagoval JUDr. Hejkal na dotaz Jaroslava Beka a pochybnosti 
Bc. Libuše Bělohlávkové k rozdělování prostředků na prevenci a rehabilitaci s tím, 
že podrobnosti budou řešeny novým zákonem. V případě, že vláda zvolí variantu 
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B, kdy by nositelem pojištění byla ČSSZ, chce MPSV využít, již při přípravě 
návrhu nového zákona, zkušeností odborníků Rady vlády pro BOZP. 

Závěr k bodu 2a:    

Rada vlády bere přednesené informace na vědomí. 

 
b) Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu BOZP pro období 

2015 – 2016. 

O aktuálním stavu plnění úkolů 4 a 5 NAP BOZP směřujícím k návrhům právní 
úpravy k zajištění bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení (VTZ) 
a k zajištění zvláštní odborné způsobilosti obsluh stavebních strojů, které 
představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, podal informaci 
Ing. Petr Mráz. Informoval o rozporných stanoviscích zainteresovaných resortů 
k legislativnímu řešení problematiky technických zařízení se zvýšenou mírou 
rizika, která by počátkem roku 2016 měl projednat Stálý výbor pro technickou 
bezpečnost a rozhodnout o dalším postupu prací. Příprava právní úpravy týkající 
se stavebních strojů bude ještě projednána s MPO. 

Jaroslav Bek kritizoval legislativní stav v oblasti technických zařízení se zvýšenou 
mírou rizika v ČR. Připomenul, že věcný záměr střechového zákona byl vládou 
schválen již v roce 2006 a vláda uložila vypracovat jeho paragrafové znění.  
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, v § 21 stanovuje, že vláda stanoví nařízením, která technická 
zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců, pokud 
jde o jejich obsluhu, montáž a opravy nebo kontrolu vyžadující zvláštní odbornou 
způsobilost. Do dnešního dne ale takové nařízení vlády neexistuje.  
A navíc v roce 2009 vyšla a vstoupila v platnost Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/104/ES ze dne 16. září 2009 o minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci 
při práci, jejíž požadavky nebyly dosud uplatněny a ČR je za to kritizována 
Evropskou komisí. 
Místopředseda Rady Ing. František Hrobský podpořil kritiku vznesenou 
Jaroslavem Bekem. Je jasné, že jsou v této oblasti různé resortní zájmy, není ale 
možné tento stav dál prodlužovat. 
Robert Křepinský navrhl, aby se Rada vlády usnesla, že velmi kriticky hodnotí 
legislativní stav v oblasti technických zařízení se zvýšenou mírou rizika, který není 
dlouhodobě řešen, což je kritizováno i ze strany odborné veřejnosti. 
 
První místopředseda Rady Ing. Jan Marek informoval, že se s ohledem na své 
povinnosti se musí z jednání Rady vlády krátce vzdálit a požádal, aby se po dobu 
jeho nepřítomnosti řízení ujal místopředseda Rady Ing. František Hrobský. 
 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn k problematice VTZ uvedl, že chápe členy Rady, kteří 
vyjadřují hlubokou nespokojenost. Je potřeba si uvědomit obtížnost situace, když 
vyjadřujeme nespokojenost někomu, kdo dostal za úkol dohodnout se s těmi, co 
se dohodnout nechtějí. Ing. František Hrobský připomněl, že v demokratickém 
státě závazek vlády přechází na vládu, která nastoupila po ní. Usnesení vlády 
z roku 2006 nebylo zrušeno a je z tohoto hlediska platné. Tento názor podpořil  
i Robert Křepinský.  
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Mgr. Ing. Rudolf Hahn doplnil, že problémem ale je, když stanoviska některých 
ministerstev, o kterých v úvodu informoval Radu tajemník Rady Ing. Petr Mráz, se 
otevřeně stavějí proti usnesení vlády z roku 2006 a představitelé těchto 
ministerstev jsou ochotni se pod tato stanoviska podepsat. 
------------------- 
 
O aktuálním stavu plnění úkolu 6 NAP BOZP, zaměřeném na aktualizaci 
seznamu nemocí z povolání, informovala Bc. Libuše Bělohlávková. Připravován je 
návrh na rozšíření tohoto seznamu o onemocnění bederní páteře. Posuzován je 
návrh odborových svazů hasičů a policie vznesený na Ministerstvo vnitra na 
doplnění seznamu o nádorová onemocnění hasičů a policistů. 
------------------- 
 
K úkolům 7 a 8 týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů 
Bc. Libuše Bělohlávková informovala, že se situací ve školství z tohoto hlediska, 
na základě závěrů ze 47. zasedání Rady, podrobně zabýval Stálý výboru č. 4.  
Ing. Šárka Seifertová informovala o aktuální situaci a záměrech MŠMT v oblasti 
BOZ dětí, žáků a studentů a o připraveném dopisu, kterým bude MŠMT reagovat 
na plnění úkolů č. 7 a 8 NAP BOZP a o projednávání situace ve školství 
ve Stálém výboru č. 4. 
Ing František Hrobský, Jaroslav Bek, Bc. Libuše Bělohlávková, Ing. Šárka 
Seifertová, Robert Křepinský, a Mgr. Ing. Rudolf Hahn v následné obsáhlé diskuzi 
reagovali kriticky na názor vysokých škol, tlumočený na 47. zasedání Rady 
PhDr. Ondřejem Andrysem, MAE, že příprava právní úpravy BOZ studentů 
vysokých škol včetně evidence a dokumentace jejich úrazů vzniklých v rámci 
studia (viz úkol 8 NAP BOZP) je zbytečná, a zabývali se tím, jak přesvědčit 
MŠMT a vysoké školy o nezbytnosti této právní úpravy a o metodické pomoci při 
její přípravě.  
Zbyněk Moravec upozornil, že by bylo potřeba, aby byl v rámci MŠMT co nejdříve 
zpracován předpis o nakládání žáků a studentů s nebezpečnými látkami pod 
dohledem, protože tato problematika ze stávajících právních předpisů, které jsou 
vázány na zákoník práce, vypadla. Vystoupení Z. Moravce vyvolalo následnou 
diskusi členů Rady o tom, že se zákoník práce nevztahuje na žáky a studenty,  
o tom co je práce pod dohledem a o stavu legislativy v oblasti BOZP v resortu 
MŠMT. 
Bc. Libuše Bělohlávková chce paní ministryni školství pozvat na konferenci 
k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví dětí žáků a studentů, která by se 
měla konat v příštím roce.   
  

c) K přípravě návrhu aktualizace Národní politiky BOZP. 

Bc. Libuše Bělohlávková informovala, že základním problémem, na který narazila 
pracovní skupina při přípravě návrhu aktualizace Národní politiky BOZP, jsou 
chybějící finanční zdroje k naplňování prioritních opatření tohoto dokumentu. 
Z uvedeného důvodu doporučuje aktualizaci Národní politiky BOZP odložit až po 
vyjasnění způsobu tohoto financování. 

Závěr k bodu 2:    

Rada vlády bere přednesené informace na vědomí. 
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2d) Stanovisko ČMKOS a Stálého výboru č. 4 pro sociální a zdravotní 
problematiku Rady k novým formulářům Kooperativy pojišťovny a. s., 
vydaným touto pojišťovnou v souvislosti s NV č. 276/2015 Sb., 
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.   
(Bod zařazen do programu dodatečně na návrh Bc. Libuše Bělohlávkové.) 

Se stanoviskem ČMKOS, které obdrželi členové Rady písemně, seznámila Radu 
místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová. Citovala závěr tohoto stanoviska, 
ve kterém ČMKOS požaduje, aby Rada vlády pro BOZP a konkrétně její 
předsedkyně Mgr. Michaela Marksová, z titulu své funkce ministryně práce 
a sociálních věcí, urychleně vyvolala jednání s oběma pojišťovnami, které 
provádějí zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním 
úrazu nebo nemoci z povolání, v zájmu uvedení jejích praxe do souladu se 
zákonem.  

Mgr. Renáta Zebranková ze Svazu průmyslu a dopravy ČR obhajovala postup 
Kooperativy pojišťovny a.s. Uvedla, že nepovažuje za účelné, aby se 
problematikou formulářů zabývala paní ministryně a navrhla text formulářů 
projednat a dohodnout jejich úpravu v pracovní skupině. 

Bc. Libuše Bělohlávková informovala, že touto problematikou se podrobně 
zabýval na svém zasedání Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku, 
který projednal předmětné stanovisko ČMKOS společně s nesouhlasným 
stanoviskem oddělení pracovněprávní legislativy MPSV k uvedeným formulářům, 
se kterým přítomné seznámila. Stálý výbor č. 4 doporučil Radě problematiku 
projednat a přijmout k ní usnesení, jehož návrh výbor připravil.  

V dalším svém vystoupení Mgr. Renáta Zebranková zdůvodňovala, s odvoláním 
na občanský zákoník a zákon o ochraně osobních údajů, proč byly formuláře 
zpracovány. 

Ing. Radka Sokolová nevidí účelnost zřizovat pracovní skupinu, která by řešení 
tohoto problému protahovala. Odškodňování pracovních úrazů probíhá na 
základě zákoníku práce a formuláře Kooperativy jdou nad jeho rámec. 

Mgr. Ing. Rudolf Hahn podporuje stanovisko ČMKOS. Je pro jednání, které by se 
nemělo odkládat a kde by se otevřely i další otázky. Například to, že si 
Kooperativa osobuje právo rozhodovat o tom, zda je úraz úrazem pracovním 
a zasahuje tím do rozhodování zaměstnavatele. Jsou i případy, kdy Kooperativa 
svévolně snižuje pojistné plnění. Pracovní skupina by mohla být zřízena, kdyby 
Kooperativa stáhla hned vydané formuláře, ale o tom tato pojišťovna neuvažuje.  

Jan Zikeš z Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů podporuje 
myšlenku uskutečnit jednání. To by se ale mělo zaměřit jen na jeden problém, 
který by se vyřešil.  

Robert Křepinský uvedl, že z praxe ví, že je značně problematické, když se 
zaměstnanec musí soudit se svým zaměstnavatelem o uznání úrazu za úraz 
pracovní. Jen zaměstnavatel, může být tím, kdo rozhoduje o pracovním úrazu 
a výši odškodnění. Pojišťovna takové právo nemá. V žádném případě nemá ani 
právo nahlížet do zdravotnické dokumentace zaměstnance. Konference „BOZP 
v roce 2016“, uspořádané odborným nakladatelstvím Verlag Dashőfer koncem 
listopadu 2015, které se zúčastnilo přes 130 odborníků na oblast bezpečnosti 
práce, vyjádřila zásadní nesouhlas s tím, kdy pojišťovna i přes jasná stanoviska 
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zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb o vzniku pracovního úrazu 
odmítá tyto úrazy uznat, požaduje další zdravotnickou dokumentaci poškozeného 
a zbytečně svým postupem protahuje celé řízení poskytnutí náhrady škody 
a nemajetkové újmy. 

Předsedající Ing. František Hrobský doporučil požádat MPSV, aby se obrátilo na 
Úřad pro ochranu osobních údajů a zároveň udělalo analýzu. Až tato analýza 
bude hotova, a to by mělo být co nejdříve, pak by Rada vlády doporučila paní 
ministryni, aby se sešla s generálními řediteli obou pojišťoven a projednala s nimi 
tento výstup. Zároveň by doporučil, aby paní ministryně dostala k dispozici 
stanovisko členů Rady vlády s definovanými okruhy problémů, se kterými se 
setkáváme. Na základě toho by se pak přijala opatření k řešení těchto problémů. 

Bc. Libuše Bělohlávková seznámila přítomné s návrhem usnesení Rady, který 
Stálý výbor č. 4 připravil a doporučuje Radě jeho přijetí.  

JUDr. Jaroslav Stádník v zásadě souhlasí s návrhem předneseným 
Bc. Bělohlávkovou. Není problém obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, 
jehož stanovisko bychom mohli dostat do jednoho měsíce. Následně by pak 
mohla být vyvolána jednání k odstranění nedostatků, včetně odškodňování 
pracovních úrazů. 

Zbyněk Moravec upozornil, že se problém formulářů týká pouze Kooperativy. 
Česká pojišťovna formuláře s problematickými údaji nevyžaduje.  

Předsedající poděkoval členům Rady za aktivní přístup a diskusi uzavřel.  

Závěr k bodu 2d: 

Rada 
1. p r o j e d n a l a : 

otázku obsahu formulářů pojišťovny KOOPERATIVA, a.s., k odškodnění 
bolesti a ztížení společenského uplatnění při pracovním úrazu a nemoci 
z povolání. 

2. b e r e  n a  v ě d o m í : 
a) stanovisko Legislativní rady ČMKOS a vyjádření oddělení pracovněprávní 

legislativy  MPSV  k obsahu formulářů, která shodně   

 zásadně odmítají požadavek pojišťovny vůči poškozenému 
zaměstnanci na generální a ničím neomezený souhlas s přístupem ke 
zdravotnické dokumentaci; 

 mají výrazné pochybnosti  o zákonnosti tohoto požadavku, m. j. i z toho 
důvodu, že pojištěným subjektem je zaměstnavatel a nikoliv 
zaměstnanec, a zaměstnavatel nemá žádný právní nástroj, jak 
zaměstnance k takovému souhlasu donutit, přičemž pojišťovna tímto 
souhlasem podmiňuje pojistné plnění; 

 

b) stanovisko Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady, 
který projednal obsah formulářů a stanoviska dle odstavce a) na 
svém 87. zasedání dne 10. 12. 2015, plně se s nimi ztotožňuje 
a doporučuje neodkladně zahájit v uvedené záležitosti nezbytné kroky; 

 
 
 
 



 7 

3. d o p o r u č u j e :  
Ministerstvu práce a sociálních věcí, aby v dohodě s Ministerstvem 
zdravotnictví ČR postoupilo věc formulářů k vyjádření Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, současně vyvolalo jednání s pojišťovnou k obsahu formulářů 
a následně pak jednání k odstranění nedostatků při provádějí zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo 
nemoci z povolání. 

 
 

3. Návrh plánu práce Rady na rok 2016 
 
Návrh plánu práce Rady na rok 2016 představil tajemník Rady Ing. Petr Mráz. 
Uvedl, že tento návrh navazuje na plán práce Rady z roku 2015. Při jeho 
zpracování byly zohledněny i úkoly vyplývající z Národního akčního programu 
BOZP, Národní politiky BOZP a usnesení Rady. S kanceláří paní ministryně se 
projednávají konkrétní termíny všech čtyř plánovaných zasedání v roce 2016. 
S ohledem na program vedení MPSV to vypadá na změnu jednacího dne z již 
tradičního  pátku na úterý nebo středu. Po projednání a schválení v Radě bude 
plán práce zveřejněn na webových stránkách Rady. 
 
Závěr k bodu 3:    

Rada vlády pro BOZP: 
1. Schvaluje „Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2016“.    
2. Ukládá tajemníkovi Rady, aby zajistil jeho zveřejnění na webových 

stránkách Rady vlády pro BOZP.  
 
 
 

4. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 
2016 

 
S úvodním slovem k rozeslanému Ročnímu programu kontrolních akcí Státního 
úřadu inspekce práce na rok 2015 vystoupil s prezentací generální inspektor 
SÚIP a člen Rady - Mgr. Ing. Hahn. Povinnost předkládat tento program vyplývá 
ze zákona o inspekci práce. Při jeho sestavování Státní úřad inspekce práce 
vycházel ze strategie Evropské unie a Národního akčního programu bezpečnosti 
práce a ochrany zdraví při práci České republiky. V programu jsou zohledněny 
a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, analýzy podnětů ke kontrole 
a dále poznatky z kontrolní činnosti za uplynulá období. Návrh Ročního programu 
kontrolních akcí SÚIP na rok 2016 obsahuje celkem XIII hlavních zaměření 
kontrolních úkolů. Po schválení MPSV bude tento program kontrolních akcí 
zveřejněn na webových stránkách SÚIP. 
Ing. František Hrobský ocenil praxi zveřejňování plánu kontrolních akcí. 
Jaroslav Bek má drobnou připomínku ke kontrolním úkolům IV. a XI. Doporučuje 
prověřovat i příkazy nebo povolení k práci. 

 

O návrhu zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti 
ochrany zdraví při práci v roce 2015, informovala MUDr. Sixtová. K prioritním 
oblastem kontrol patří pracoviště s pracemi kategorií 3 a 4, prověřování bývalých 
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průmyslových a zemědělských areálů, kovovýroba, povrchová úprava kovů 
a galvanizovny, fungující zemědělské závody a stavebnictví – zejména demoliční 
práce a opravy. 
Zbyněk Moravec požádal o doplnění programu kontrolních akcí orgánů ochrany 
veřejného zdraví o kontroly manipulací s nepohyblivými klienty ve zdravotnických 
zařízeních a v zařízeních sociální péče. RNDr. Stanislav Malý, PhD., nabídl 
pomoc při měření a posuzování v takovýchto případech. 
 
K zaměření kontrolní činnosti orgánů vrchního báňského dozoru v roce 2016 
vystoupil Ing. Bohuslav Machek, PhD., který zmínil, že v roce 2016 se báňský 
dozor podle plánu hlavních úkolů zaměří zejména na způsobilost zaměstnanců, 
způsobilost technických zařízení a na prevenci rizik. 

 
Závěr k bodu 4:      
Rada bere na vědomí program kontrolních akcí orgánů inspekce práce 
a zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 
zdraví při práci a orgánů vrchního báňského dozoru na rok 2016.    

 

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

Informace o činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., přednesl 
ředitel této instituce RNDr. Stanislav Malý, PhD. Odkázal na webové stránky 
ústavu, kde lze nalézt řadu informací. Seznámil členy Rady s problémy, které 
musí ústav řešit. Když skončil v roce 2010 „výzkumný záměr“ MPSV a ve 
výzkumu byl zaveden nový systém neměl najednou VÚBP téměř žádné projekty. 
Teď jich řeší naopak moc, ale všechny skončí v roce 2016. Ukazuje se, že tento 
nový systém nefunguje. Nadějí do budoucnosti je nově připravovaný zákon 
o podpoře výzkumu, inovací a vědy, kdy by ministerstva byla dál poskytovatelé 
a výzkum bezpečnosti práce by nebyl v jedné skupině např. s výzkumem rakoviny 
nebo základním výzkumem. Je naděje, že resortní výzkumné ústavy budou mít 
významné institucionální prostředky, ministerstvo si bude určovat zadání projektů, 
které potřebuje aktuálně řešit a bude přímo ovlivňovat průběh řešení těchto 
projektů vědy a výzkumu, včetně kvalitativních ukazatelů hodnocení výsledků. 
V závěru svého vystoupení pozval RNDr. Stanislav Malý, PhD členy Rady, aby 
navštívili VÚBP a na místě se seznámili s řešenými projekty.  

 
Závěr k bodu 5:    
Rada vzala přednesenou informaci na vědomí. 

 
 

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

Generální inspektor SÚIP - Mgr. Ing. Rudolf Hahn informoval o setkání výboru 
generálních inspektorů práce, které se konalo ve dnech 12. - 13. listopadu 2015 
v Lucemburku. Základním tématem bylo školení inspektorů práce. Mgr. Ing. Hahn 
přivezl řadu materiálů, ale omezeně využitelných, s ohledem na různorodost 
podmínek v jednotlivých 26 zemích. 

Závěr k bodu 6:    
Rada vzala přednesenou informaci na vědomí.  
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7. 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. 2.   

Stálý výbor č. 1 - pro technickou bezpečnost, v období po 47. zasedání Rady 
nezasedal. Mgr. Ondřej Palán sdělil, že jeho zasedání bude svoláno v únoru 
2016. 

Stálý výbor č. 2 - pro legislativu, kterému předsedá Robert Křepinský, také neměl 
zasedání v mezidobí od minulého jednání Rady. R. Křepinský informoval 
o konferenci „BOZP v roce 2016“, která se konala v listopadu 2015, a dále se 
zabýval plánem legislativních prací na rok 2016 a předpisy v působnosti MPSV. 
 

Předsedkyně Stálého výboru č. 3 – pro vzdělávání a výzkum, PhDr. Kleinová, 
CSc., je z jednání Rady omluvena. Informaci o činnosti výboru přednese na 
příštím zasedání. 
 
Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru č. 4 - pro sociální 
a zdravotní problematiku, informovala o činnosti výboru, který zasedal v období 
mezi 47. a 48. zasedáním Rady celkem dvakrát (v listopadu a prosinci). Většina 
informací o činnosti výboru byla sdělena již v průběhu zasedání Rady v rámci 
projednávání jednotlivých bodů.  
Bc. Bělohlávková oznámila, že si SV č. 4 schválil Časový plán práce výboru na 
rok 2016. Stejně jako letos, tak i v příštím roce by měl výbor zasedat každý 
měsíc, s výjimkou prázdnin. 
Podrobně rozvedla dva náměty do NAP BOZP navrhované SV č. 4. Prvním, 
kterým by se měl zabývat SV č. 2, je aktualizace prováděcích právních předpisů 
k zákoníku práce, a druhým, který spadá do působnosti SV č. 3, je pak 
zpracování metodiky k provádění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborných 
kvalifikací v podmínkách MPSV.  
Závěrem svého vystoupení informovala Bc. Libuše Bělohlávková o záměru 
zorganizovat mezinárodní konferenci k úrazovému pojištění (členové Rady neměli 
k tomuto záměru připomínky) a o plánované 4. národní konferenci „Bezpečnost 
a ochrana zdraví ve školství v ČR – aktuální témata 2016“, která by se měla konat 
na přelomu května, června 2016. 

Závěr k bodu 7:    
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace o činnosti stálých výborů na 
vědomí.  

 

 

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

Robert Křepinský informoval obsáhle o konferenci „BOZP v roce 2016“ 
uspořádané 25. listopadu 2015 odborným nakladatelstvím Verlag Dashőfer. 
Konference se zúčastnilo více než 130 odborníků na oblast BOZP. Na základě 
příspěvků a diskuse zformulovala konference tyto dva závěry. 

Konference: 

 vyslovuje zásadní nesouhlas s postupem pojišťoven, u kterých je 
zaměstnavatel ze zákona pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu 
a nemajetkovou újmu při pracovních úrazech a nemocech z povolání, kdy 
i přes jasná stanoviska zaměstnavatelů a poskytovatelů zdravotních služeb 
o vzniku pracovního úrazu, odmítá tyto úrazy uznávat, požaduje další 
zdravotnickou dokumentaci poškozeného a zbytečně svým postupem 
protahuje celé řízení poskytnutí náhrady škody a nemajetkové újmy;  

 žádá rozhodující orgány státní správy, aby při přípravě a tvorbě legislativy 
v oblasti BOZP vždy braly v úvahu její srozumitelnost a jednoznačnost 
výkladu. 

Jaroslav Bek vyslovil politování, že se jednání Rady neúčastní zástupce MPO. 
V zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, je uvedeno, že 
všechny návody k obsluze musí být v češtině. Překládány jsou evropské 
směrnice, ale také technické normy. Je například vydána třetí edice normy ČSN 
EN 50110-1.ed.3:  Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné 
požadavky.  Překlad je z dubna 2015 a vykazuje značné množství chyb. 
Z překladu je zřejmé, že jej vyhotovil člověk bez odborné způsobilosti 
v elektrotechnice. Takových špatně přeložených norem je ale víc. Rada by se 
měla obrátit na MPO s požadavkem, aby jako nadřízený orgán Úřadu pro 
technickou normalizaci metrologii a státní zkušebnictví, dohlédlo na správnost 
překladů technických norem a přijalo příslušná opatření. 

 
Předsedající Ing. František Hrobský poděkoval přítomným za konstruktivní přístup 
k projednávaným bodům, za práci v Radě, ve stálých výborech a v pracovních 
skupinách a všem popřál klidné svátky a jednání ukončil.   
 
Příští 49. zasedání Rady vlády pro BOZP se uskuteční podle schváleného plánu 
práce v březnu 2016. Termín bude upřesněn po konzultaci se sekretariátem 
paní ministryně. 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
tajemník Rady vlády pro BOZP  
 
Zápis ověřili: 
Jaroslav Bek 
Zbyněk Moravec 

           
    Zápis schválila 
       
               Mgr. Michaela Marksová    
                 předsedkyně Rady vlády pro BOZP 


