
Z á p i s   

ze 40. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

Datum a místo zasedání 

Dne 13. prosince 2013 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. 
do 14:00 hod.    
 
Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 40. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Českého 
báňského úřadu a Českého statistického úřadu. Generálního inspektora SÚIP 
Mgr. Ing. Rudolfa Hahna zastupoval náměstek GI Ing. Jiří Macíček.   

 
Z pověření předsedy Rady Ing. Františka Koníčka jednání zahájil a řídil 
místopředseda Rady – Ing. František Hrobský.   
 

V úvodu  

 omluvil pana ministra, který se nemohl jednání z pracovních důvodů zúčastnit;  

 navrhl za ověřovatele zápisu ze 40. zasedání Rady Bc. Libuši Bělohlávkovou 
a Ing. Jaromíra Šedivce. Rada vyslovila s tímto návrhem souhlas;  

 přivítal a představil hosty pozvané k projednání bodu č. 2 – „Zabezpečení při 
pracovním úrazu a nemoci z povolání – aktuální stav“. Jmenovitě přivítal 
JUDr. Víta Samka, vedoucího právního a sociálně ekonomického oddělení 
ČMKOS, dále zástupce Ministerstva financí PhDr. Vladimíra Přikryla a JUDr. Janu 
Čechovou a za Ministerstvo práce a sociálních věcí vrchního ředitele sekce 
sociálně pojistných systémů MPSV JUDr. Jiřího Biskupa a ze sekce pro 
legislativu JUDr. Věru Přenosilovou a Mgr. Evu Bidlovou.       

 vyzval přítomné k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 
40. zasedání Rady. Mgr. Kosina navrhl projednat v rámci bodu různé rezoluci 
Evropské odborové konfederace reagující na Sdělení REFIT – „Program 
pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT): výsledky a další kroky“, 
ze dne 2. října 2013, kterým Evropská komise přijala další krok v procesu 
zaměřeném na deregulaci Evropy. Mgr. Kosina seznámil členy Rady s nominací 
Ing. Radky Sokolové na funkci místopředsedkyně Rady místo Jaroslava Zavadila, 
který po zvolení do Poslanecké sněmovny PČR rezignoval na funkci předsedy 
ČMKOS a místopředsedy Rady vlády pro BOZP.   

 program jednání Rady byl následně schválen.    
 
Program zasedání 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 
2. Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání – aktuální stav. 
3. Návrh na aktualizaci seznamu nemocí z povolání.  
4. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 

2014“.  
5. Návrh plánu práce Rady na rok 2014. 
6. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného zdraví 

v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 2014. 
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7. Informace o činnosti v oblasti výzkumu a vývoje na úseku BOZP. 
8. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 

a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání. 
9. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady. 
10. 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).  

11. Různé.  
 

K jednotlivým bodům jednání Rady 

1. Kontrola zápisu z 39. zasedání Rady a plnění úkolů ze zasedání Rady 

K zápisu z 39. zasedání a k plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    

Rada bere zápis z 39. zasedání na vědomí. 
 

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

K tomuto bodu byli s ohledem na projednávanou problematiku přizváni hosté, a to 
JUDr. Vít Samek, vedoucí právního a sociálně ekonomického oddělení ČMKOS, 
dále zástupci Ministerstva financí PhDr. Vladimír Přikryl a JUDr. Jana Čechová 
a za Ministerstvo práce a sociálních věcí vrchní ředitel sekce sociálně pojistných 
systémů MPSV JUDr. Jiří Biskup. Sekci pro legislativu zastupovala JUDr. Věra 
Přenosilová a Mgr. Eva Bidlová. 
 

2a)Projednání návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém 
pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 
V úvodu Ing. Hrobský stručně shrnul dosavadní vývoj v oblasti úrazového 
pojištění a požádal o vystoupení Bc. Bělohlávkovou - předsedkyni Pracovní 
skupiny pro národní dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění a předsedkyni 
Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP. 
Bc. Bělohlávková uvedla, že 6. listopadu 2013 byl Ministerstvem práce 
a sociálních věcí rozeslán do vnějšího připomínkového řízení návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Návrh byl projednán 
nejprve v Pracovní skupině pro národní dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění 
a následně i ve Stálém výboru pro sociální a zdravotní problematiku, který má 
oblast úrazového pojištění v gesci. V obou uvedených orgánech Rady vlády 
proběhla k předloženému materiálu obsáhlá diskuse, v níž vedle samotného 
návrhu na odložení účinnosti zákona č. 266/2006 Sb. o jeden kalendářní rok, byla 
vedena debata o vývoji, současném stavu a předpokládaném postupu na přípravě 
právní úpravy úrazového pojištění, na kterou je vázána celá část přechodných 
ustanovení zákoníku práce. Na rozšířeném zasedání Pracovní skupiny, které 
proběhlo za účasti zástupců sekce sociálně pojistných systémů a sekce 
pro legislativu MPSV, byla kromě jiného vedena i diskuse o předpokládaných 
důsledcích, které bude mít odložení účinnosti předmětného zákona o další rok 
pro oblast financování prevence a rehabilitace, ve vazbě na možnosti, které 
vyplývají z tohoto platného, avšak dlouhodobě neúčinného zákona. Výstupy 
u obou jednání byly zahrnuty do společného Stanoviska pracovních orgánů Rady 
vlády pro BOZP a zaslány na legislativní odbor MPSV. Bylo uvedeno, že pracovní 
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orgány Rady souhlasí s navrhovanou změnou, kterou vnímají jako technickou 
novelu zákona č. 266/2006 Sb., jejímž cílem je odložit účinnost uvedeného 
zákona ještě o jeden kalendářní rok, tedy do 1. 1. 2016, a doporučují, aby vláda 
při projednávání předloženého návrhu současně uložila konkrétní termínované 
úkoly k dalšímu postupu v této oblasti. Po sedmi letech od nabytí platnosti zákona 
č. 266/2006 Sb., se považují jakékoliv důvody pro delší odklad za bezdůvodné. 
Připomínky k důvodové zprávě směřovaly zejména k chybějícímu jasnému 
a jednoznačnému zdůvodnění odkladu účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., dále 
finanční dopady související s navrhovanou změnou nejsou dostatečně 
vypovídající a v části 3.3 důvodové zprávy u varianty II. se uvádí, že příjem 
pojistného na úrazové pojištění v roce se 2015 se odhaduje ve výši 7,470 mld. 
Kč. Ve vazbě na příjem pojistného v uplynulých letech (za rok 2012 to bylo 
6,4 miliardy Kč) se tato částka nejeví jako odpovídající. 
Bc. Bělohlávková dále připomněla další závažné a dlouhodobě neřešené 
problémy v celém systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jako například 
prevence BOZP v malých podnicích, BOZ ve školství, ucelená rehabilitace 
po pracovním úrazu a nemoci z povolání, slabá podpora výzkumu BOZP, 
v nedostatku financování osvěty a propagace a další, kde by právě funkční 
úrazové pojištění, provázané na celý systém BOZP na národní, regionální i místní 
úrovni, mělo svými motivačními a podpůrnými nástroji sehrát významnou roli. Jen 
v roce 2013 mělo být ve smyslu zák. č. 266/2006 Sb., pro prevenci BOZP 
vyčleněno 204 mil. Kč, které se v rámci „přebytku“ z vybraného pojistného za rok 
2012 ve výši 2,2 miliardy Kč staly součástí státního rozpočtu, aniž by se dostaly 
do oblasti prevence a rehabilitace. 
JUDr. Biskup se vyjádřil k průběhu připomínkového řízení k návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Uvedl, že stanoviska 
k tomuto návrhu jsou značně rozdílná. JUDr. Biskup seznámil členy Rady 
s dalšími záměry a kroky MPSV, které nyní v této oblasti podniká. Informoval 
o probíhajících pracích na analytickém rozhodovacím materiálu nelegislativní 
povahy určeném pro vládu ČR, který by měl být kvalifikovaným podkladem 
pro rozhodnutí o dalším postupu v této oblasti. V tomto materiálu budou 
zapracovány všechny varianty možného řešení s uvedením jejich kladů a záporů. 
Při zpracování materiálu se počítá se spoluprací s Radou vlády pro BOZP 
a pracovní skupinou Rady k úrazovému pojištění. Zdůraznil, že materiál je 
konzultován a zasílán ke stanovisku odborníkům z praxe. Cílem je nepreferovat 
předem žádné řešení, aby vláda mohla přijmout nestranné rozhodnutí. K dotazu 
Bc. Bělohlávkové upřesnil časový harmonogram prací na tomto analytickém 
materiálu. Je předpoklad, že v únoru 2014 bude rozeslána k připomínkám další 
verze materiálu. J. Bek připomněl, že zavedení funkčního systému úrazového 
pojištění trvá již příliš dlouho a uvedený analytický materiál pouze popisuje stav, 
aniž by byl například zpracován návrh věcného záměru zákona k rozhodnutí 
vládě.  
PhDr. Přikryl tlumočil stanovisko Ministerstva financí k odkladu účinnosti zákona 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, kdy uvedl, že odklad 
k 1. 1. 2016 je krátký. MF navrhovalo minimálně o rok delší odklad s tím, že to 
nebrání možnosti připravit případnou právní úpravu dříve. Doporučoval ponechat 
si více času na přípravu nového systému. V případě zpracování analytického 
materiálu se shoduje s postupem MPSV. V další diskuzi JUDr. Samek upozornil 
na fakt, že by MF mělo vyjasnit, zda současný systém neodporuje pravidlům EU. 
Dále uvedl, že při současných nejasnostech kolem nového občanského zákoníku 
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je důležité zachovat odlišné odškodňování pracovních úrazů od odškodňování 
soukromoprávního. Podle PhDr. Přikryla zákonné pojištění není v rozporu 
s právem EU. Připustil však, že jeho provozování dvěma pojišťovnami by mohlo 
být namítáno z hlediska rovného přístupu.  
Ing. Hrobský shrnul obsáhlou debatu k tomuto bodu. Rada by měla doporučit 
časový rámec realizace. Na základě stanovených tezí, by mělo být zadání 
směřující k věcnému záměru zákona. JUDr. Biskup je názoru, že analytický 
materiál zpracovaný k problematice úrazového pojištění, který je v současné době 
připomínkován, tomuto odpovídá a je základem pro rozhodnutí o dalším postupu 
v této oblasti. 
  
Závěry k bodu 2a)   
Rada vlády pro BOZP 
- projednala problematiku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání 

s ohledem na předložený návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony, a vnímá tento návrh jako technickou 
novelu, 

- seznámila se s průběhem prací na analytickém materiálu k odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, zpracovávaném na MPSV a bere 
na vědomí informaci, že další verze materiálu bude předložena k připomínkám 
v únoru 2014, 

- doporučuje, aby stanovisko Rady bylo součástí tohoto analytického materiálu 
při jeho předložení vládě ČR,  

- doporučuje, aby v důvodové zprávě k návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 266/2006 Sb., bylo zdůrazněno, že je v současné době připravován výše 
uvedený analytický rozhodovací materiál, 

- shodla se na tom, že při přípravě nové právní úpravy v oblasti úrazového 
pojištění, by měl být zohledněn význam systému úrazového pojištění v oblasti 
BOZP,  

- doporučuje, aby se Ministerstvo financí vyjádřilo, zda současný systém 
provozování úrazového pojištění neodporuje pravidlům EU a je v souladu 
s pravidly hospodářské soutěže, 

- ukládá pracovní skupině Rady k úrazovému pojištění nadále sledovat 
a konzultovat problematiku úrazového pojištění s příslušnými odbornými 
útvary MPSV.  

 
2b) Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – náhrada za bolest 

a ztížení společenského uplatnění 
Problematika řešení postupu při odškodňování pracovních úrazů a nemocí 
z povolání podle pracovněprávních předpisů v souvislosti s očekáváným nabytím 
účinnosti občanského zákoníku a zrušením vyhlášky č. 440/2001 Sb., 
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v platném znění, byla 
projednávána již na minulém zasedání Rady vlády pro BOZP.  
Úvodem Bc. Bělohlávková připomněla, že na základě podnětu lékařů z oboru 
pracovního lékařství a nemocí z povolání se dne 5. prosince 2013 uskutečnilo 
na Ministerstvu práce a sociálních věcí mimořádné rozšířené zasedání Stálého 
výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP.     
Předmětem jednání byla problematika odškodňování bolesti a ztížení 
společenského uplatnění u pracovních úrazů a nemocí z povolání, ve vazbě 
na nabytí účinnosti nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014. Této odborné 
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diskuse se zúčastnili zástupci zainteresovaných institucí (MPSV, MZd, ČSSZ), 
odborníci z praxe, sociální partneři, zástupci České pojišťovny, a.s. a Kooperativy, 
a.s., odborníci z advokacie a členové Rady vlády pro BOZP a jejích pracovních 
orgánů, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají. Na tomto jednání bylo 
jeho účastníky společně zformulováno a jednomyslně přijato usnesení uvedené 
v části III. materiálu, který členové Rady obdrželi před jednáním Rady. Dále 
Bc. Bělohlávková seznámila členy Rady s návrhem usnesení Rady, které 
vzhledem k reprezentativnímu zastoupení zúčastněných osob na výše uvedeném 
jednání, doporučila Radě vlády pro BOZP schválit. 
V následné obsáhlé diskuzi vystoupil J. Bek a připomněl, že již počátkem roku 
upozorňoval, že předmětná vyhláška bude zrušena a že se měla již dříve hledat 
cesta jejího opětovného vydání. Při nejasném postupu se dá očekávat řada 
soudních sporů o výši odškodnění. V této souvislosti J. Bek požaduje, aby bylo 
stanoveno, jak se bude dodržovat a respektovat zákoník práce při odškodňování 
pracovních úrazů. PhDr. Přikryl upozornil na možnosti soudních sporů, kdy 
se podle jeho názoru nemusí soudy řídit vyhláškou č. 440/2001 Sb., o odškodnění 
bolesti a ztížení společenského uplatnění. Připomněl také situace, kdy začnou 
vznikat nároky osobám, které zákoník práce nejmenuje. JUDr. Přenosilová je 
názoru, že při náhradě škody se bude postupovat podle zákoníku práce a ne 
podle nového občanského zákoníku. Pro srovnání uvedla příklad § 205d zákoníku 
práce. MUDr. Sixtová k návrhu usnesení Rady požaduje, aby stanovisko k této 
problematice bylo jak na webových stránkách MZd tak i MPSV. Bc. Bělohlávková 
vysvětlila, že se předpokládá zveřejnění stanoviska na webu obou resortů. 
Ing. Hrobský považuje aktivity Rady a jejich pracovních orgánů v této oblasti 
za přínosné a doporučil, aby Rada schválila navrhované usnesení.   
 
Závěry k bodu 2b) 
Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci přijala k tomuto bodu 
následující usnesení:  

I. Projednala a schvaluje 

Usnesení z mimořádného rozšířeného zasedání Stálého výboru pro sociální 
a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP k problematice odškodňování 
bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve vazbě na účinnost nového 
občanského zákoníku od 1. 1. 2014, v tomto znění: 

1. Při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání se i od 1. 1. 2014 
při náhradě za bolest a ztížení společenského uplatnění postupuje podle vyhlášky 
č. 440/2001 Sb., a to na základě § 394 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, a s přihlédnutím k § 372 odst. 2 a k § 1a zákoníku práce, ve znění zákona 
č. 303/2013 Sb., a to s ohledem na právní jistoty zaměstnanců. 
2. Existuje všeobecný souhlas, že by obě dvě pojišťovny, provozující zákonné 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škodu způsobenou pracovním úrazem 
nebo nemocí z povolání, měly postupovat stejným způsobem ve smyslu bodu 1, 
tedy podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. 
3. Shodně se doporučuje, aby Ministerstvo zdravotnictví, které spolu 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 440/2001 Sb., 
uveřejnilo na svých webových stránkách sdělení, že se i nadále postupuje 
od 1. 1. 2014 podle této vyhlášky při vydávání lékařských posudků o bodovém 
hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění při odškodňování pracovních 
úrazů a nemocí z povolání. 
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II. Doporučuje    
Ministerstvu zdravotnictví zveřejnit obsah Usnesení dle bodu I. na svých 
webových stránkách, a to v termínu do konce prosince 2013. 
 
III.  Ukládá 
1. tajemníkovi Rady po zveřejnění obsahu Usnesení na webových stránkách 
MZd dle bodu I. a II., oslovit tiskové oddělení MPSV s žádostí o zveřejnění 
odkazu na webové stránky Ministerstva zdravotnictví s obsahem tohoto 
Usnesení; 
2. členům Rady o obsahu Usnesení dle bodu I. informovat v rámci působnosti 
orgánu nebo organizace, kterou v Radě zastupují. 

  

3. Návrh na aktualizaci seznamu nemocí z povolání 

Členům Rady byl zaslán podkladový materiál předkládaný předsedkyní Stálého 
výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady vlády pro BOZP 
Bc. Bělohlávkovu s názvem „Návrh na aktualizaci Seznamu nemocí z povolání“. 
Důvodem předložení je plnění Národního akčního programu BOZP  pro období 
2013 – 2014, Priorita III/7. Opatření ukládá pravidelně ve dvouletých intervalech 
provádět revizi Seznamu nemocí z povolání a v případě potřeby navrhnout jeho 
aktualizaci.  
Bc. Bělohlávková uvedla, že k realizaci tohoto úkolu schválila Rada vlády 
na svém 29. zasedání dne 29. března 2011 Statut tripartitní Pracovní skupiny pro 
aktualizaci Seznamu nemocí z povolání s působností ve Stálém výboru pro 
sociální a zdravotní problematiku, a na základě nominací jednotlivých stran pak 
na 31. zasedání dne 30. září 2011 schválila složení této pracovní skupiny. 
Vzhledem k tomu, že současná verze Seznamu nemocí z povolání byla vydána 
jako příloha nařízení vlády č. 114/2011 Sb., které nabylo účinnosti dne 
1. července 2011, dvouletý interval od jeho vydání tedy uplynul v letošním roce 
2013.  
Doc. Urban dále věcně zdůvodnil předkládaný návrh. Ke splnění výše uvedeného 
úkolu se v průběhu uplynulého dvouletého období Pracovní skupina sešla 
čtyřikrát a projednala celkem sedm návrhů na aktualizaci Seznamu. Předkladateli 
těchto návrhů byli odborníci ze Společnosti nemocí z povolání ČLS JEP 
a Společnosti pracovního lékařství ČLS JEP. Z předložených sedmi návrhů na 
aktualizaci Seznamu nemocí z povolání Pracovní skupina doporučuje k realizaci 
celkem 6 návrhů. Navrhované změny vycházejí ze zkušeností získaných 
v průběhu uplynulých dvou let uplatňování současného Seznamu v praxi, 
zohledňují nové vědecké poznatky v oblasti nemocí z povolání a směřují k další 
harmonizaci českého Seznamu s Doporučením Komise č.  2003/670/ES, 
o evropském seznamu nemocí z povolání, a s Doporučením č. 194 Mezinárodní 
organizace práce o seznamu nemocí z povolání, registraci a hlášení pracovních 
úrazů a nemocí z povolání, v jeho znění z roku 2010. Návrh rovněž vychází vstříc 
požadavkům na zjednodušení a kultivaci legislativy v oblasti BOZP. 
Doc. Urban představil členům Rady všech 6 návrhů a uvedl, že podle názoru 
odborné veřejnosti lze v případě realizace navrhovaných změn Seznamu 
očekávat z tohoto titulu přiznání nových onemocnění v řádu několika málo desítek 
případů ročně. Avšak vzhledem k dlouhodobě klesajícímu trendu výskytu nemocí 
z povolání, by realizace navržených změn nevedla ke zvýšení absolutního počtu 
přiznaných nemocí z povolání. Nepředpokládá se tak ani významný ekonomický 
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dopad. Návrh Pracovní skupiny byl dne 14. listopadu 2013 projednán na 
70. zasedání Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku, který 
doporučil jeho předložení Radě vlády pro BOZP k projednání a ke schválení. 
MUDr. Sixtová požaduje, aby do návrhu byl doplněn tzv. impingement syndrom, 
což vychází z požadavku veřejného ochránce práv. Doc. Urban uvedl, že 
uvedený návrh byl zaslán již po jednání Pracovní skupiny a proto nemohl být 
do materiálu zařazen. Přiklonil se k tomu, aby tento návrh byl uplatněn v rámci 
připomínkového řízení nebo ponechán až do další aktualizace. K návrhu by se 
měli vyjádřit také odborníci ortopedové. Další možností je, že by Rada vlády 
uložila Pracovní skupině, aby byl tento návrh dodatečně zapracován. V diskuzi 
dále vystoupil p. Křepinský, který zmínil klíčovou roli Ministerstva zdravotnictví při 
aktualizaci seznamu. Vznesl také dotaz, zda je reálné z hlediska navrhovaného 
usnesení, aby předseda Rady jako ministr práce a sociálních věcí inicioval 
legislativní proces aktualizace Seznamu nemocí z povolání do příštího zasedání 
Rady. Bc. Bělohlávková uvedla, že by nebylo vhodné aktualizaci seznamu dále 
protahovat a v případě potřeby se může Pracovní skupina sejít ještě 
v lednu 2014. JUDr. Dvořák z oddělení bezpečnosti práce vysvětlil, co bude 
obnášet legislativní proces a pro jeho realizaci požádal Pracovní skupinu 
o spolupráci.  
 
Závěry k bodu 3: 
Rada vlády pro BOZP přijala k tomuto bodu následující návrh usnesení, a to 
ve znění připomínky zástupce Ministerstva zdravotnictví.  

- Rada projednala a schvaluje návrh Pracovní skupiny pro aktualizaci Seznamu 
nemocí z povolání a Stálého výboru pro sociální a zdravotní politiku 
na aktualizaci Seznamu nemocí z povolání, který je přílohou nařízení vlády 
č. 114/2011 Sb. 

- Doporučuje předsedovi Rady vlády pro BOZP, aby inicioval legislativní proces 
aktualizace Seznamu nemocí z povolání ve smyslu předloženého návrhu, a to 
v termínu do příštího zasedání Rady vlády pro BOZP. 

- Ukládá Pracovní skupině k aktualizaci seznamu nemocí z povolání, aby do 31. 
ledna 2014 projednala návrh Ministerstva zdravotnictví na zpřesnění 
diagnostických kritérií impingement syndromu tak, aby případná změna mohla 
být doplněna k již schváleným návrhům na aktualizaci seznamu. 

- Ukládá Stálému výboru pro sociální a zdravotní problematiku Rady, 
ve spolupráci s Mezirezortní pracovní skupinou pro aktualizaci Seznamu 
nemocí z povolání, sledovat průběh legislativního procesu a podílet se na 
odborné spolupráci. 

    

4. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 

Na základě rozhodnutí členů Rady došlo k předsunutí tohoto bodu (bod č. 9) před 
původní bod č. 4 – Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro 
období 2013 – 2014“.   
Předsedkyně Stálého výboru č. 3 – pro vzdělávání a výzkum, PhDr. Kleinová, 
CSc., informovala, že stálý výbor po celý rok spolupracoval a sledoval vývoj 
připravované novely 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 
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a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Stálý výbor se zabýval 
také možnostmi využití různých forem vzdělávání v souvislosti se zákonem 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), v platném 
znění. Dále popsala snahy o nastartování celoživotního vzdělávání v oblasti 
BOZP. Zmínila též pokračující spolupráci výboru s oddělením bezpečnosti práce 
MPSV a označila ji za pozitivní a přínosnou.  
Informace o činnosti Stálého výboru č. 1 – pro technickou bezpečnost přednesl 
JUDr. Ing. Szurman.  Stálý výbor opakovaně diskutoval zejména problematiku 
vyhrazených technických zařízení. Po všech diskuzích, které v rámci výboru 
proběhly, by bylo účelné prověřit souvislost zákona č. 22/1997 Sb., s návrhem 
zákona o vyhrazených technických zařízeních. Termín je stanoven do 
30. ledna 2014. Proto se další informace předpokládá na zasedání Rady v březnu 
2014. Dále informoval o aktivitách při řešení problematiky vyhlášky o stavebních 
strojích. MPO zadalo zpracovat studii dalšího postupu o působnosti a realizaci 
této vyhlášky.   
R. Křepinský, předseda Stálého výboru č. 2 – pro legislativu, informoval, že kromě 
zasedání stálého výboru se sešla též Pracovní skupina pro tvorbu nařízení vlády, 
které by mělo nahradit stávající NV č. 28/2002 Sb. K činnosti této pracovní 
skupiny připomněl, že na jejích úvodních jednáních se naráželo na otázku, zda je 
vůbec potřebné nové nařízení vlády tvořit. Nakonec převážil názor pro nové 
nařízení vlády a jeho návrh je nyní téměř připraven. Očekávají se ještě dvě 
zasedání pracovní skupiny, aby byl splněn termín 30. 6. 2014, kdy bude Rada 
informována o věcném návrhu řešení. Důležité bude rovněž řádně odůvodnit 
předložený návrh nového nařízení vlády. 
R. Křepinský dále uvedl, že stálý výbor se kromě zmiňovaného návrhu nařízení 
vlády zabýval také pracemi nad novou právní úpravou odborné 
způsobilosti v elektrotechnice. Řešil též problém odpovědnosti ve zvláštních 
případech – tj. § 391 zákoníku práce, který podle něj do ZP nepatří, neboť se 
jedná o záležitost, která by měla být ve školském zákoně. Podle posledních 
informací však MŠMT tento problém neřeší a bude nutno počkat na nové 
vedení resortu. Ve stálém výboru byla projednána také novela nařízení vlády 
č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. 
Práce na této novele byly ukončeny a věcný útvar MPSV předal návrh 
legislativnímu odboru. V této souvislosti zmínil, že při přípravě novely došlo 
k problémům ohledně požadavku zařazení nové legislativní úpravy tzv. typologie 
druhu zranění a poškození části těla. Toto představuje poměrně zásadní zásah 
do novely předmětného nařízení vlády a existují oprávněné obavy, že by vedoucí 
zaměstnanci mohli mít při vyhotovování záznamu o úrazu problém s některými 
termíny ohledně poškození zdraví.     
Bc. Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru č. 4 – pro sociální a zdravotní 
problematiku, uvedla, že výbor zasedal od posledního zasedání Rady podle 
schváleného plánu práce celkem dvakrát. Stálý výbor se na svém zasedání 
v listopadu zabýval problematikou BOZ ve školství. Bc. Bělohlávková 
konstatovala, že úkoly z Národního akčního programu BOZP ani závěry 
z národních konferencí k Bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v České 
republice – aktuální témata 2011, 2012 a 2013, nejsou ze strany MŠMT plněny. 
Na zasedání byla projednávána prevence rizik při vzdělávání žáků s těžkým 
a kombinovaným zdravotním postižením. Byly diskutovány problémy v této 
oblasti, kterými jsou zejména počty žáků ve třídách, dále učitelům chybí možnost 
supervize a školy ze strany MŠMT postrádají metodiky pro práci s postiženými 
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žáky. Stálý výbor dále setrvává na podpoře vzniku mezirezortního týmu (napříč 
ministerstvy) pro řešení otázek BOZ a BOZP. Bude dále upozorňovat na rizika, 
se kterými je třeba počítat při práci s postiženými žáky. Otázky BOZ je třeba 
přenést k řešení na MŠMT. Touto problematikou se bude zabývat také 4. národní 
konference „Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální 
témata 2014“. Projednán byl rovněž návrh na aktualizaci Seznamu nemocí 
z povolání, který byl doporučen k projednání a ke schválení Radě vlády pro BOZP 
na jejím zasedání 13. 12. 2013. Stálý výbor se zabýval také návrhem zákona 
na změnu zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. Bylo 
přijato stanovisko s požadavkem na odložení účinnosti zákona o jeden rok. 
Projednávala se také problematika bolestného a ztížení společenského uplatnění 
ve vazbě na nový občanský zákoník a vyhlášku č. 440/2001 Sb. 
Prosincové zasedání bylo společné se Stálým výborem pro vzdělávání a výzkum. 
Byla projednávána zejména doporučení, kterými se zabývala Rada vlády na svém 
zasedání 13. prosince. 2013. Bc. Bělohlávková uvedla, že byl schválen časový 
plán jednání stálého výboru a hlavní aktivity, kterými se výbor bude v roce 2014 
zabývat. Připomněla zejména přípravy na výše uvedenou 4. národní konferenci 
k BOZ ve školství, která se bude konat v červnu v Senátu PČR. Další téma, 
kterým se bude výbor zabývat, je agenturní zaměstnávání včetně příprav 
2. konference na téma „Agenturní zaměstnávání právní úprava a praxe“. Aktivity 
výboru se předpokládají také v oblasti sociální a pracovní rehabilitace po PÚ 
a NzP se zaměřením na právní úpravu a praxi. Stálý výbor bude nadále sledovat 
a spolupracovat na řešení úrazového pojištění. Byla zmíněna aktivita Pracovní 
skupiny k úrazovému pojištění a Pracovní skupiny k aktualizaci seznamu nemocí 
z povolání. Při této příležitosti Bc. Bělohlávková poděkovala všem členům stálého 
výboru a pracovních skupin za mimořádnou aktivitu a dále poděkovala 
za spolupráci sekretariátu Rady a oddělení bezpečnosti práce.    

Závěr k bodu 4:    

Rada vzala přednesené informace na vědomí. 
 
 

5. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 
2013 – 2014“ 
V rámci tohoto bodu jsou projednány především úkoly (opatření) z Národního 
akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014, které mají termín splnění 
ke konci roku 2013 a nesplněné úkoly z předchozího období.  
 
K Prioritě I. - Zavedení funkčního systému úrazového pojištění  
K Opatření č. 1 – „Projednat v Radě vlády zprávu o aktuálním stavu prací 
na právní úpravě úrazového pojištění, směřující k nabytí účinnosti 
od 1. ledna 2015, a dále důsledně sledovat a vyhodnocovat stav plnění úkolů 
k přípravě systému úrazového pojištění až do stavu jeho faktického zvedení 
do praxe.“   
K Prioritě II. – Zajištění financování systému BOZP 
K Opatření č. 2 – „Připravit a projednat v Radě vlády návrh na zajištění 
financování opatření k realizaci priorit a cílů Národní politiky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, schválené usnesením vlády č. 920 ze dne 
23. července 2008.“ 
Rada se podrobně věnovala této problematice při projednání bodu 2 zasedání 
Rady. U obou bodů, které spolu souvisejí, konstatovala, že rozhodující bude 
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přístup nové vlády k oblasti úrazového pojištění. K oběma opatřením se Rada 
opět vrátí na 41. zasedání Rady v březnu 2014. 
Rada vlády pro BOZP rozhodla, že s ohledem na aktuální situaci v oblasti 
úrazového pojištění, bude u Opatření č. 1 vypuštěn konkrétní termín a bude 
ponecháno jen „průběžně do splnění úkolu“. U Opatření č. 2 se posouvá 
termín do 31. 3. 2014.     
 
K Prioritě III. – Prevence pracovních rizik 
K Opatření č. 5 – „Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění 
bezpečnosti provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru 
ohrožení života a zdraví.“ 
Úkol řeší pracovní skupina působící při Stálém výboru pro technickou 
bezpečnost. Pracovní skupina začala řešit jednotlivé body se zaměřením 
na řešení následujících otázek: definice vyhrazených technických zařízení, rozsah 
aplikace zákona, povaha a výkon odborného dozoru, způsob provádění 
potřebných odborných úkonů a povaha a povinnosti revizních techniků. O jednání 
pracovní skupiny a Stálého výboru pro technickou bezpečnost informoval 
JUDr. Ing. Szurman v bodě „Informace o činnosti stálých výborů a pracovních 
skupin Rady“.  
Rada vlády pro BOZP vzala informaci JUDr. Ing. Szurmana na vědomí 
a souhlasí s pokračováním prací v rámci Stálého výboru pro technickou 
bezpečnost. Další informace bude podána na 41. zasedání Rady v březnu -  
kontrolní termín do 31. 3. 2014.     
 
K Opatření č. 7 – „Zpracovat návrh aktualizace Seznamu nemocí z povolání.“ 
Rada vlády pro BOZP konstatovala, že návrh aktualizace Seznamu nemocí 
z povolání byl předložen na 40. zasedání Rady, kde byl projednán 
a schválen v rámci bodu 3. Rada považuje předložením výše uvedeného 
návrhu úkol za splněný.  
 

K Prioritě IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů 
K 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.“ 
K bodu vystoupil předseda Stálého výboru pro legislativu R. Křepinský 
s konstatováním, že návrh vyhlášky byl připraven. MŠMT však opakovaně uvádí, 
že na základě rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy nebyla 
vyhláška schválena s odůvodněním, že by příliš zasahovala do pravomocí 
ředitelů škol a mohla omezovat aktivity škol. Jako alternativu porada vedení 
navrhla připravit nový metodický pokyn, který ale není závazný. R. Křepinský 
zdůraznil, že se v poslední době setkal s několika řediteli škol nebo jejich zástupci 
a naopak z jejich strany viděl zájem o tuto právní úpravu.  
S ohledem na výše uvedené Rada vlády pro BOZP rozhodla o ponechání 
úkolu a jeho dalšího sledování a posunula termín na 31. 3. 2014.   
 
K Opatření č. 9 – „Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví 
studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých 
v rámci studia.“  
Podle R. Křepinského je u tohoto bodu obdobná situace jako u bodu 8. Podle 
MŠMT vysoké školy nepotřebují právní úpravu v této oblasti. Na národních 
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konferencích k Bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v ČR je však zástupci 
vysokých škol tvrzen opak, a to zejména pokud se jedná o právní úpravu 
evidence úrazů studentů vysokých škol, která není vůbec legislativně upravena. 
Bc. Bělohlávková připomněla, že školy zřizované Ministerstvem vnitra nejsou 
zařazeny do systému školních úrazů. Ing. Hrobský uvedl, že bude nutné tuto 
problematiku znovu projednat se zástupci MŠMT a vysvětlit závažnost problému.  
Vzhledem k tomu, že MŠMT úkol nesplnilo, rozhodla Rada vlády pro BOZP 
o posunutí termínu (do 31. 3. 2014) s tím, že je nutné zahájit jednání 
se zástupci MŠMT v dalším postupu věci.  

 
K Prioritě V. - Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání  
K Opatření č. 10 – „Připravit a projednat v Radě vlády návrh systémového řešení 
ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující  
ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce  
a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu, včetně stanovení konkrétních 
opatření k realizaci.“ 
Bc. Bělohlávková informovala, že práce mezirezortní pracovní skupiny  
k systémovému řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci 
z povolání, řízená v předchozím období náměstkem Ing. Kafkou, byla v květnu 
2013, v souvislosti s jeho odchodem z MPSV pozastavena. V září 2013 se však 
činnost pracovní skupiny znovu obnovila a je opětovně vedena Ing. Kafkou, který 
spolupracuje s MPSV externě. Nyní je připraven návrh tezí právní úpravy 
koordinované rehabilitace, který by měl být po vnějším připomínkovém řízení 
předložen do vlády, čímž byla první fáze tohoto úkolu splněna. Je však potřeba 
sledovat další legislativní proces.   
Rada vlády pro BOZP vzala přednesenou informaci na vědomí.  
 
K Opatření č. 11 – „Navrhnout zadání projektu na zpracování komplexní analýzy 
sociálně ekonomických důsledků pracovních úrazů a nemocí z povolání; dle 
závěrů analýzy přijmout příslušná doporučení.“ 
Ing. Mráz uvedl, že s ohledem na výzvu Technologické agentury ČR a úkolu 
Národního akčního programu BOZP byl zpracován návrh na řešení výzkumného 
projektu do Programu BETA TA ČR. Výběrové řízení k tomuto výzkumnému 
záměru by mělo být vyhlášeno počátkem roku 2014. Termín však závisí na 
Technologické agentuře ČR, která zpracování této zakázky zajištuje. Délka řešení 
projektu se předpokládá v období patnácti měsíců. 
Rada vlády pro BOZP vzala přednesenou informaci na vědomí.  
 
 

6. Návrh plánu práce Rady na rok 2014 

Návrh plánu práce Rady na rok 2014 představil tajemník Rady Ing. Mráz. Uvedl, 
že tento návrh navazuje na plán práce Rady z roku 2013. Při jeho zpracování byly 
zohledněny i úkoly vyplývající z Národního akčního programu BOZP. 
Po projednání a schválení v Radě bude plán práce zveřejněn na webových 
stránkách Rady. 
K předloženému návrhu plánu práce Rady na rok 2014 vznesla Bc. Bělohlávková 
podnět k posunutí bodu č. 3 – „Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních 
úrazů, školních úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce“, a to 
ze 42. zasedání Rady (červen 2014) na její 43. zasedání (září 2014). Tento 
požadavek byl vznesen na Stálém výboru pro sociální a zdravotní problematiku 
z důvodu možnosti zahrnutí všech úrazů za školní rok.   
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Závěry k bodu 6:    

Rada vlády pro BOZP: 
1. Schvaluje „Plán práce Rady vlády pro BOZP na rok 2014“ s tím, že bude 

upraven ve znění výše uvedené připomínky.   
2. Ukládá tajemníkovi Rady, aby zajistil jeho zveřejnění na webových stránkách 

Rady vlády pro BOZP.  
 

7. Zaměření kontrolní činnosti orgánů inspekce práce, ochrany veřejného 
zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci a vrchního báňského dozoru v roce 
2014 
S úvodním slovem k rozeslanému Ročnímu programu kontrolních akcí Státního 
úřadu inspekce práce na rok 2014 vystoupil náměstek generálního inspektora 
Ing. Macíček. Povinnost předkládat tento program vyplývá ze zákona o inspekci 
práce. Při jeho sestavování Státní úřad inspekce práce vycházel ze strategie 
Evropské unie, Národní politiky BOZP a Národního akčního programu BOZP. 
V programu jsou zohledněny a promítnuty výsledky analýzy pracovní úrazovosti, 
analýzy podnětů ke kontrole a dále poznatky z kontrolní činnosti za uplynulé 
období. Návrh Ročního programu kontrolních akcí SÚIP na rok 2014 obsahuje 
celkem 21 hlavních zaměření kontrolních úkolů. Po schválení MPSV bude tento 
program kontrolních akcí zveřejněn na webových stránkách SÚIP. 
O zaměření kontrolní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany 
zdraví při práci v roce 2014 informovala MUDr. Sixtová. K problematice zaměření 
kontrolní činnosti Českého báňského úřadu v příštím roce vystoupil Ing. Sedláček. 
V následné diskuzi upozornil Z. Moravec na případy, se kterými se v poslední 
době setkává při vyplňování formuláře záznamu o úraze (bod D7 – přílohy č. 1 
NV 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu), kdy v části o příčinách a zdrojích úrazů je zaměstnavatelem zaškrtnuta 
kolonka špatné nebo nedostatečné vyhodnocení rizika a následně je to 
interpretováno jako pochybení ze strany zaměstnance. Tato skutečnost se pak 
obrátí proti zaměstnanci zejména při jeho odškodnění, a proto požádal zástupce 
SÚIP a ČBÚ, aby uvedené orgány při své činnosti tomuto problému věnovaly 
pozornost. Ing. Hrobský požádal o podrobnější informace k avizované kampani 
SLICu, věnované úrazům na komunikacích. R. Křepinský poukázal na 
přetrvávající problémy s pojišťovnou Kooperativa, která často nechce uznat 
pracovní úraz, ačkoliv lékař i zaměstnavatel konstatovali, že se o pracovní úraz 
jedná.      
 
Závěr k bodu 7:      

Rada bere na vědomí programy kontrolních akcí orgánů inspekce práce a orgánů 
ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci a orgánů vrchního 
báňského dozoru na rok 2014.    
 
 

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

Ing. Hrobský uvedl, že v rámci tohoto bodu jsou naplánována dvě vystoupení, kdy 
bude Rada seznámena s projekty výzkumu a vývoje na úseku BOZP řešených 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v.v.i. a Státním zdravotním ústavem 
včetně seznámení s aktuálními problémy v této oblasti.  
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Ředitel VÚBP, v.v.i. - RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. zmínil v úvodu určité problémy 
na které naráží při statistickém zjišťování. Dále informoval, že VÚBP, v.v.i. v roce 
2013 řeší celkem 5 projektů vědy a výzkumu. Z toho jsou dva projekty přímo 
z oblasti BOZP. Kromě toho se ve VÚBP, v.v.i. řeší projekty z oblasti prevence 
závažných havárií. Pro rok 2013 za VÚBP, v.v.i. bylo navrhováno 
do Technologické agentury ČR v programu OMEGA celkem 8 projektů, ale přijat 
byl pouze jeden, přičemž z minulých let se řeší dva projekty. Právě v této 
souvislosti zmínil, že je velmi obtížné získat projekty TA ČR z oblasti BOZP. 
Problém je někdy i s kvalitou oponentů jednotlivých projektů. Dále podrobněji 
představil projekty, kterými se VÚBP, v.v.i. zabývá.  
Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc. – ze Státního zdravotního ústavu vystoupil 
s prezentací k výzkumu v SZÚ v oblasti BOZP v roce 2013. Informoval, že na 
SZÚ je v roce 2013 řešeno celkem 6 projektů v oblasti BOZP. Blíže se věnoval 
dvěma projektům, a to projektu „Vývoj metody ke kvantitativnímu hodnocení 
podílu rizikových faktorů práce na etiologii chronických onemocnění bederní 
páteře a formulace klinických a hygienických kritérií pro posuzování těchto 
onemocnění jako nemoci z povolání“ a projektu „Zvýšení schopnosti 
pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace.“ 
Zmínil se také o počtu publikací a bodovém hodnocení SZÚ podle Metodiky RV 
pro VaVaI. Konstatoval, že počet řešených projektů každým rokem klesá (např. 
v roce 2007 se řešilo 31 projektů), stejně jako klesá i počet publikací.   

Závěr k bodu 8:    

Rada vzala přednesené informace na vědomí. 

 
9.  Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce 

(SLIC) a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání 

Náměstek generálního inspektora Ing. Macíček informoval o posledním 
Plenárním zasedání poradního výboru Evropské komise pro otázky bezpečnosti 
práce – SLIC. Jednání se uskutečnilo 14. – 15. 11. 2013 ve Vilniusu. 

Závěr k bodu 9:    

Rada vzala přednesenou informaci na vědomí.  

 

10. 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) 
 

11. Různé 

 
Bylo rozhodnuto o spojení a společném projednání bodů 10 a 11.  
Aktuální informace zástupců orgánů veřejné správy a dalších institucí v Radě 
o legislativní a jiné činnosti v oblasti BOZP zazněly již v průběhu projednávání 
předchozích bodů.  
 
Mgr. Kosina seznámil členy Rady s Rezolucí Evropské odborové konfederace 
a uvedl, že vydáním Sdělení REFIT  - "Program pro účelnost a účinnost právních 
předpisů (REFIT): výsledky a další kroky" - dne 2. října 2013 Evropská komise 
přijala další krok v procesu zaměřeném na deregulaci Evropy a demontáž 
právních předpisů ochraňujících práva pracovníků a na oslabení sociálního 
dialogu. V této souvislosti připomněl, že Komise navrhovala, aby si podniky 
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stěžovaly na směrnice, které chrání práva pracovníků, jako jsou například 
směrnice týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, a to včetně nejen 
REACH, vysílání pracovníků, pracovní doby, dočasné agenturní práce, ale také 
na rámcové dohody sociálních partnerů o rodičovské dovolené. Dále informoval 
o stanovisku Evropské odborové konfederace, která trvá na tom, aby Komise 
přijala strategii, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro další období, 
do konce roku 2013, a prezentovala bez dalšího odkladu návrhy týkající se 
ochrany pracovníků před rakovinou související s prací a muskuloskeletálních 
onemocnění. Vzhledem k závažnosti celého problému navrhl, aby Rada vlády pro 
BOZP přijala v této věci usnesení, jehož znění přednesl. Po diskuzi a úpravě 
návrhu usnesení bylo rozhodnuto, že vzhledem k projednávání tohoto bodu 
v samém závěru zasedání, kdy někteří členové Rady již nebyli přítomni, bude 
návrh usnesení rozeslán k dodatečné možnosti vyjádření.  
 
Po rozeslání návrhu usnesení a vyjádření všech členů Rady, bylo k 17. 1. 2014 
Radou vlády pro BOZP přijato následující usnesení:   

„Ve Sdělení COM (2013) 685 "Program pro účelnost a účinnost právních předpisů 
(REFIT): výsledky a další kroky" Evropská komise oznámila, že zastaví práce na 
legislativních úpravách v oblasti BOZP, včetně těch, které byly dohodnuty 
sociálními partnery na evropské úrovni. To jsou mimořádně znepokojující kroky, 
které mohou vést k nebezpečnému snižování ochrany zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců. Rada vlády pro BOZP nesouhlasí s tímto postupem a navrhuje, 
aby nově ustavená vláda ČR učinila potřebné kroky k tomu, aby nedošlo 
k uskutečnění záměru Evropské komise tj., ke snížení ochrany zdraví 
a bezpečnosti pracovníků. Rada vlády pro BOZP nemění svůj postoj a podporuje 
přijetí nové Strategie EU pro bezpečnost a zdraví při práci pro léta 2013-2020 
v co nejkratším možném termínu.“ 

 

V závěru jednání poděkoval Ing. Hrobský všem členům za aktivitu na jednáních 
a rovněž ocenil kvalitní přípravu jednání Rady v průběhu roku 2013. Všem popřál 
klidné svátky.    

 

41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
se uskuteční podle plánu práce v pátek 28. března 2014.  
 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
 
Ověřili: 
Bc. Libuše Bělohlávková  
Ing. Jaromír Šedivec  
 
 

 
           Zápis schválil:      
            Ing. František Koníček    
                předseda Rady vlády pro BOZP 
                               


