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Z á p i s   

z 54. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 

Datum a místo zasedání 

Dne 27. června 2017 (v zasedací místnosti č. 56 – KLUB, v přízemí budovy 
Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2) od 9:30 
do 11:15 hod.    
 
Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 54. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Českého statistického úřadu a Českého báňského 
úřadu.  

 
Jednání Rady zahájila místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová.  
 
V úvodu  
 byli zvoleni ověřovatelé zápisu z 54. zasedání Rady – Dr. Jan Zikeš, 

Mgr. Miroslav Kosina a Robert Křepinský; 

 byl schválen program zasedání Rady.    
 
 
Program zasedání 

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

2017 - 2018“. 
3. Zpráva o činnosti SÚIP a Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí 

provedených inspekcí práce za rok 2016.  
4. Informace Ministerstva vnitra o aktuální situaci a stavu BOZP u Policie ČR 

a o přijatých opatřeních. 
5. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC) 

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

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

8. Různé. 
 
 
 K jednotlivým bodům jednání Rady 

1. Kontrola zápisu a plnění úkolů ze 53. zasedání Rady 
Zápis z 53. zasedání Rady byl ověřen ověřovateli a rozeslán všem členům Rady. 
K zápisu a plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    
Zápis z 53. zasedání Rady byl schválen. 
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2. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 
2017 – 2018“ 
 
a) Průběh přípravy systému úrazového pojištění – aktuální stav 
K tomuto bodu byla, s ohledem na projednávanou problematiku, přizvána vedoucí 
oddělení nemocenského a úrazového pojištění MPSV – Mgr. Lenka Pokorná.  
Jak informovala na již minulém zasedání Rady vlády, „Návrh věcného záměru 
zákona o pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu 
nebo nemoci z povolání“ byl projednán ve čtyřech komisích Legislativní rady 
vlády. Legislativní rada vlády dne 9. 2. 2017, na základě stanovisek těchto komisí, 
přijala závěr, že materiál má být přepracován. MPSV toto stanovisko ale dosud 
neobdrželo písemně a má k dispozici pouze zvukový záznam. Na jeho základě je 
nyní návrh přepracováván s tím, že by mohl být zpracován do poloviny července 
2017. 
 
 
b) Kontrola plnění ostatních úkolů Národního akčního programu BOZP 

pro období 2017 – 2018  

Úkol č. 2 Připravit a projednat v Radě vlády návrh aktualizace Národní politiky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně finančního zajištění jejího naplňování. 

Bc. Libuše Bělohlávková informovala, že Pracovní skupina pro národní 
dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění má návrh aktualizace Národní politiky 
BOZP po obsahové stránce v podstatě připravený. Problémem ale zůstává dosud 
nezajištěné financování jednotlivých aktivit v oblasti prevence a rehabilitace, které 
se předpokládá z prostředků úrazového pojištění. Dokud nebude financování 
vyřešeno, není možné návrh aktualizace Národní politiky BOZP dokončit 
a předložit Vládě ČR ke schválení. 

Úkol č. 4 Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti provozu 

technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví. 

O plnění tohoto úkolu informoval Radu JUDr. Jiří Vaňásek. Je připraven návrh 
čtyř prováděcích předpisů. Návrhy zákona a prováděcích předpisů by mohly být 
předloženy k odborné diskusi ještě v tomto volebním období. 

Úkol č. 8 Zpracovat návrh aktualizace seznamu nemocí z povolání.   

Na základě doporučení Bc. Libuše Bělohlávkové informoval JUDr. Jiří Vaňásek 
o stavu projednávání zařazení nové položky týkající se chronického onemocnění 
bederní páteře způsobené těžkou fyzickou prací na seznam nemocí z povolání. 
Byl připraven návrh novely Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví 
seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Při projednávání 
návrhu v rámci vnějšího připomínkového řízení byl zaměstnavatelskými svazy 
vznesen požadavek na doplnění důvodové zprávy tak, aby kromě uvedených 
přínosů také lépe charakterizovala postup při uznávání této zatím neschválené 
nemoci z povolání a obsahovala provázanost na novelu zákona č. 373/2011 Sb., 
zákon o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.   

Úkol č. 9, 10 a 11  

- 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., 
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o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

- Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů vysokých škol, 

včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci studia. 

- Připravit návrh Národní strategie bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků  

a studentů ČR. 

Bc. Libuše Bělohlávková uvedla, že tyto úkoly, které se týkají MŠMT, mají 
kontrolní termín k tomuto zasedání a požádala náměstka MŠMT JUDr. Ivo Krýsu, 
Ph.D., aby Radu informoval o stavu jejich plnění. 

K úkolu č. 9 byla dle informace vytvořena pracovní skupina a byl zpracován 
materiál, který mapuje situaci v dané oblasti s tím, že nyní by měly na MŠMT 
proběhnout konzultace s legislativou, a rozhodnout, jakým způsobem se bude 
dále postupovat.  

K úkolu č. 10 JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., předložil, na základě projednání se sekcí 
vysokého školství MŠMT, návrh na vyškrtnutí tohoto úkolu z NAP BOZP. Jako 
důvod uvedl, že vysoké školy jsou samosprávnými subjekty, které mají pravomoc 
tuto problematiku řešit v rámci své působnosti. Odškodňování úrazu studenta na 
vysoké škole je přitom řešeno i zákoníkem práce.  
Robert Křepinský je přesvědčen, že právní úprava úrazů vysokých škol je nutná. 
Je pravda, že zákoník práce v § 391 řeší úrazy studentů vysokých škol. 
Nepovažuje to ale za správné. Zákoník práce se vztahuje k problematice 
pracovněprávních vztahů a není správné, aby řešil problematiku, která 
pracovněprávními vztahy není.  

Výsledek hlasování Rady k návrhu na vypuštění úkolu č. 10 z NAP BOZP:    
Rada vlády pro BOZP nesouhlasí s vypuštěním úkolu č. 10 z NAP BOZP pro 
období 2017 – 2018. 

K úkolu č. 11 předložili Bc. Libuše Bělohlávková i náměstek MŠMT JUDr. Ivo 
Krýsa, Ph.D., návrh na změnu znění úkolu na „Koncepci MŠMT v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů“, s termínem splnění do konce 
roku 2018. 

Výsledek hlasování Rady k návrhu na změnu znění úkolu č. 11 NAP BOZP:    
Rada vlády pro BOZP souhlasí, aby znění úkolu č. 11 NAP BOZP pro období 
2017 – 2018 bylo změněno na: „Připravit návrh koncepce MŠMT v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů“, s kontrolním termínem 
31. března 2018. 

Předsedající Ing. Radka Sokolová přivítala na jednání předsedkyni Rady, paní 
ministryni Mgr. Michaelu Marksovou, a 1. místopředsedu Rady, JUDr. Jiřího 
Vaňáska.  

Úkol č. 12 V rámci přípravy návrhu právní úpravy odškodňování pracovních úrazů  
a nemocí z povolání sledovat uplatňování 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.  
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JUDr. Jiří Vaňásek sdělil, že na příštím jednání Rady předloží MPSV informaci 
o aktuálním stavu tohoto úkolu. 

Úkol č. 25 Připravit návrh na zřízení expertní komise pro posuzování složitých 
případů nemocí z povolání a složitých případů posouzení zdravotní způsobilosti 
k práci a předložit ho k projednání Radě vlády pro BOZP. 

Bc. Libuše Bělohlávková sdělila, že informace k tomuto úkolu bude podána po 
projednání ve Stálém výboru Rady pro sociální a zdravotní problematiku (SV 
č. 4), na příštím zasedání Rady. 

Úkol č. 31 Vyhodnotit fungování národní sítě Evropské agentury pro BOZP  (Focal 
Point) a Poradního výboru pro BOZP při Evropské komisi a navrhnout případné 
úpravy spolupráce na národní úrovni ČR. 

Bc. Libuše Bělohlávková informovala, že se fungováním národní sítě Evropské 
agentury pro BOZP  (Focal Point) a činností Poradního výboru pro BOZP při 
Evropské komisi zabýval na svých zasedáních podrobně SV č. 4 a navrhla, aby 
byl do programu příštího zasedání Rady zařazen bod s touto problematikou. 

K tomuto návrhu neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 2:    
Rada vlády bere na vědomí informace o plnění úkolů NAP BOZP pro období 2017 
a 2018 spolu se závěry přijatými při projednávání jednotlivých úkolů.  

Ing. Radka Sokolová předala další řízení 54. zasedání 1. místopředsedovi Rady 
JUDr. Jiřímu Vaňáskovi.               

3. Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce a Roční souhrnná zpráva 
o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2016  

Ke „Zprávě o činnosti SÚIP“, „Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních 
akcí provedených inspekcí práce za rok 2016“ a „Zprávě o pracovní úrazovosti 
v ČR v roce 2016“, které byly zpracovány Státním úřadem inspekce práce 
a členům Rady rozeslány předem, vystoupil s prezentací Ing. Jiří Macíček, 
náměstek generálního inspektora SÚIP. 
Zpráva o činnosti vyhodnocuje všechny činnosti SÚIP a oblastních inspektorátů 
v roce 2016. Jsou zde uváděny základní údaje o organizační struktuře SÚIP, 
o jeho personálním, finančním a materiálním zajištění a informace o dalších 
činnostech a uskutečňovaných aktivitách. V roce 2016 bylo vykonáno v oblasti 
působnosti SÚIP celkem 26 620 kontrol. Z toho v oblasti BOZP to bylo celkem 
10 469 kontrol, na úseku nelegálního zaměstnávání pak 9 308 kontrol. 
Nejčastějšími zjištěnými nedostatky v oblasti pracovních vztahů a podmínek byly 
v odměňování. V roce 2016 bylo inspekcí práce uloženo 1 423 pokut ve výši 
46 610 520,- Kč za porušení právních předpisů v oblasti pracovních vztahů 
a podmínek, 725 pokut v celkové výši 75 081 500,- Kč v souvislosti s nelegálním 
zaměstnáváním a 861 pokut ve výši 36 640 545,- Kč za nedostatky v oblasti 
bezpečnosti práce a vyhrazených technických zařízení. 
Zpráva o činnosti spolu s Roční souhrnnou zprávou o výsledcích kontrolních akcí 
provedených inspekcí práce, tvoří ucelený přehled o veškerých činnostech SÚIP 
za daný kalendářní rok. 
Ze zprávy o pracovní úrazovosti připravené SÚIP Ing. Jiří Macíček uvedl řadu 
údajů o pracovní úrazovosti v roce 2016 a tyto údaje analyzoval i z hlediska jejich 
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vývoje. V roce 2016 bylo v ČR evidováno celkem 44 629 pracovních úrazů, 
z nichž bylo 102 smrtelných, 1306 závažných s hospitalizací nad 5 dnů a 43 221 
s neschopností nad 3 dny.  

Zprávy jsou pro zájemce k dispozici i na webových stránkách SÚIP. 

Závěr k bodu 3:   
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace na vědomí. 
 

4. Informace Ministerstva vnitra o aktuální situaci a stavu BOZP u Policie ČR 
a o přijatých opatřeních 
 
Tento bod byl zařazen již na jednání 51. zasedání Rady vlády pro BOZP 
(26. 9. 2016) z iniciativy Stálého výboru č. 4, který se problematikou BOZP 
u Policie ČR na základě podnětu odborových organizací Policie ČR zabýval. 
Rada se usnesla požádat Ministerstvo vnitra, aby v červnu 2017 informovalo 
Radu o přijatých opatřeních a o aktuální situaci a stavu BOZP u Policie ČR. 
Zároveň pověřila SV č. 4, aby situaci a řešení stavu BOZP u Policie ČR nadále 
sledoval. 

Předsedkyně SV č. 4 Bc. Libuše Bělohlávková podrobně informovala Radu 
o projednávání této problematiky na červnovém zasedání Stálého výboru č. 4 
(16. 6. 2017), které proběhlo za účasti delegovaných zástupců MV ČR, 
Policejního prezidia ČR, Odborového svazu státních orgánů a organizací, 
Nezávislého OS Policie ČR a Unie bezpečnostních složek PČR. Výstupem 
z jednání byla shoda zúčastněných na zřízení odborné pracovní skupiny v rámci 
MV ČR, složené ze zástupců MV ČR, Policie ČR, odborových svazů 
a zainteresovaných odborníků v oblasti prevence rizik, která se bude zabývat 
stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu služby příslušníků Policie ČR, 
aby byla zajištěna komunikace všech zainteresovaných složek a byla přijata 
konkrétní opatření a postup pro řešení v této oblasti. 

Ing. Jiří Joura (MV ČR), který se zasedání Stálého výboru č. 4 zúčastnil, potvrdil 
uvedený průběh a závěry jednání, a informoval Radu o aktuální situaci a stavu 
BOZP u Policie ČR. Upozornil na specifické problémy v této oblasti. Zejména 
zmínil otázku výstroje a osobních ochranných prostředků, pracovních lékařských 
prohlídek, a dále také zmínil působení několika odborových organizací. Podpořil 
vznik pracovní skupiny. 

JUDr. Jiří Vaňásek podpořil, aby se touto problematikou nadále zabýval SV č. 4 
a Radu dále informoval o vývoji a řešení této problematiky.  

Závěr k bodu 4:    
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace na vědomí. Rada dále 
souhlasí, aby se touto problematikou nadále zabýval Stálý výbor č. 4, který bude 
Radě podávat informace o stavu naplňování.  
 
 

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

S prezentací k tematickému dni SLIC a následné Plenární schůzi SLIC vystoupil 
náměstek generálního inspektora SÚIP Ing. Jiří Macíček. Zasedání se konalo ve 
dnech 7. – 8. 6. 2017 na Maltě. Za ČR se zasedání zúčastnil generální inspektor 
SÚIP Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Tematický den (7. 6. 2017) byl zaměřen na téma 
„Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci inspektorů práce“. Projednány 
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byly právní základy pro inspektory, pracovní podmínky a zkušenosti inspektorů při 
výkonu práce a opatření k zajištění jejich BOZP. Dne 8. 6. 2017 pak proběhlo 
vlastní Plenární zasedání SLIC. 

Závěr k bodu 5:    
Rada vlády pro BOZP vzala informaci o Plenárním zasedání SLIC na vědomí. 
 
 

6. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 

V rámci tohoto bodu se předpokládá informace předsedkyň a předsedů stálých 
výborů Rady o činnosti a závěrech jejich jednání. Tyto informace byly podány 
také průběžně během jednání Rady, zejména v bodech č. 2 a 4. 

Předseda SV č. 1 pro technickou bezpečnost JUDr. Jiří Vaňásek zopakoval, že 
výbor bude na příštím zasedání Rady prezentovat ve zkrácené podobě návrh 
zákona o vyhrazených technických zařízeních a návrhy doprovodných nařízení 
vlády. Návrhy by měly být dopracované do konce srpna 2017. 

Robert Křepinský, předseda SV č. 2 pro legislativu, informoval o zasedání, které 
se uskutečnilo mezi 53. a 54. zasedáním Rady. Kromě problematiky stavu 
legislativy se výbor zabýval vyhláškou č. 77/1965 Sb., o výcviku a obsluze 
stavebních strojů, problematikou právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů a přípravou návrhu statutu stálého výboru. V září 
bude SV č. 2 projednávat zprávy kontrolních a dozorových orgánů o výsledcích 
kontrol v předchozím období. 

Předseda SV č. 3 pro vzdělávání a výzkum, Mgr. Miroslav Kosina informoval, že 
se v tomto mezidobí stálý výbor nesešel. Další jednání stálého výboru 
předpokládá v září t.r. 

Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně SV č. 4 pro sociální 
a zdravotní problematiku, informovala, že výbor zasedal v dubnu a v červnu. 
V květnu (11. 5. 2017) se uskutečnilo výjezdní zasedání, kdy se členové SV 
zúčastnili semináře „BOZP v průmyslu“ v rámci veletrhu FOR INDUSTRY 
v Praze. Na zasedáních výbor projednával mimo jiné stav plnění opatření NAP 
BOZP, problematiku školství, problematiku mezinárodní spolupráce a výše 
zmíněného stavu BOZP u Policie ČR. Výbor spolupracuje s odborníky z různých 
oblastí, které pravidelně dle projednávaného tématu zve na svá zasedání. 
V závěru poděkovala všem členům výboru za aktivní účast na jednáních 
a tvořivou spolupráci. 

Dotazy ani připomínky k vystoupení předsedů stálých výborů členové Rady vlády 
neměli a JUDr. Jiří Vaňásek vyzval tajemníka Rady Ing. Petra Mráze, aby 
vystoupil a uvedl návrhy na úpravy statutů stálých výborů. 

Ing. Petr Mráz informoval o jednání sekretariátu Rady a předsedů stálých výborů 
k problematice činnosti stálých výborů v novém funkčním období, personálního 
obsazení funkcí předsedů a místopředsedů a statutů stálých výborů. 
V podkladech k 54. zasedání byly členům Rady rozeslány návrhy aktualizovaných 
statutů jednotlivých výborů spolu s návrhem tzv. „centrálního“ statutu výborů. 
S ohledem na dosavadní reakce, navrhl Ing. Petr Mráz prodloužit prostor pro 
uplatnění připomínek a doplňujících návrhů do 14. 7. 2017. Po projednání 
připomínek s předsedy SV a jejich zapracování by statuty byly zaslány členům 
Rady vlády ke schválení per rollam. 



 7 

Na jednání s předsedy SV byly také do NAP BOZP pro období 2017 – 2018 
doplněny k jednotlivým úkolům gesce příslušných stálých výborů. I tento, takto 
doplněný, dokument byl členům Rady rozeslán. 
Ing. Petr Mráz navrhl schválit na tomto zasedání Rady předsedy stálých výborů 
na příští funkční období v tomto složení: JUDr. Jiřího Vaňáska (SV č. 1), Roberta 
Křepinského (SV č. 2), Mgr. Miroslava Kosinu (SV č. 3) a Bc. Libuši 
Bělohlávkovou (SV č. 4). Místopředsedové by pak byli schváleni následně, 
po schválení statutů stálých výborů. 

Závěry k bodu 6:    
Rada vlády pro BOZP  

 vzala přednesené informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin na 
vědomí, 

 schválila postup dopracování statutů stálých výborů navržený tajemníkem 
Rady, 

 schválila předsedy stálých výborů Rady: 
JUDr. Jiřího Vaňáska – předsedou SV č. 1 pro technická zařízení, 
Roberta Křepinského – předsedou SV č. 2 pro legislativu, 
Mgr. Miroslava Kosinu – předsedou SV č. 3 pro vzdělávání a výzkum, 
Bc. Libuši Bělohlávkovou – předsedkyní SV č 4 pro sociální a zdravotní 

problematiku. 
 

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

Jednotlivé informace byly podány v průběhu zasedání Rady.  
 
 

8. Různé 

Ing. Radka Sokolová informovala o zasedání Rady Českomoravské konfederace 
odborových svazů dne 26. 6. 2017, na kterém byl mimo jiné projednáván materiál 
k pracovní úrazovosti, a v souvislosti s ním vznikla iniciativa zabývat se intenzivně 
problematikou zvyšující se fyzické a psychické zátěže. ČMKOS bude sbírat 
poznatky od jednotlivých svazů. Ing. Sokolová vyzvala členy Rady, aby v případě 
že mají poznatky či informace z této oblasti, podělili se o ně s ČMKOS. 

Bc. Libuše Bělohlávková informovala o akci konané dne 8. 6. 2017 v Poslanecké 
sněmovně Parlamentu ČR, na které byly vyhlášeny výsledky národní výtvarné 
soutěže k BOZP žáků škol a školských zařízení, pořádané MPSV, VÚBP, v. v. i., 
za podpory Evropské agentury BOZP. Ceny oceněným žákům předal JUDr. Jiří 
Vaňásek a RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. Následně se děti zúčastnily komentované 
prohlídky oficiálních prostor budovy Poslanecké sněmovny PČR. Celá tato aktivita 
měla pro děti významný výchovný přínos.  

Bc. Libuše Bělohlávková dále informovala o vyhodnocení výsledků 
hospodaření pojišťoven, provádějících zákonné pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu způsobenou pracovních úrazem a nemocí z povolání, 
vykázaném za období roku 2016 v návaznosti na předchozí období, které si 
vyžádala od MF ČR. Předmětné tabulky rozešle členům Rady pro informaci.  

Robert Křepinský vítá, že prezident podepsal novelu zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, a vyjádřil uznání všem, co se podíleli na její 
přípravě. 
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Ing. Jiří Macíček informoval, že inspektoři SÚIP jsou nyní oprávněni při podezření 
provést orientační dechovou zkoušku na alkohol.  
Jaroslav Bek upozornil, že není jednoduché prokázat požití alkoholu na pracovišti, 
když to zaměstnanec popírá. Průkazná je pouze krevní zkouška. Krev může 
odebrat pouze lékař. V Praze je pak pouze jedno pracoviště, kam je potřeba krev 
dovézt, a to jí může vyhodnotit. Krevní zkoušku ale může zaměstnanec 
odmítnout. S Ministerstvem zdravotnictví je potřeba dojednat, aby se tato praxe 
změnila. Pozitivní výsledek dechové zkoušky není důkaz, že zaměstnanec 
alkohol požil. 

Ing. Ivo Kavka konstatoval, že ze zprávy SÚIP o pracovní úrazovosti v roce 2016 
vyplývá, že nejčastější příčinou pracovních úrazů (v 78 %) je špatně nebo 
nedostatečně odhadnuté pracovní riziko. Jde o příčinu zpravidla na straně 
zaměstnavatele, kterou ale zaměstnavatel často neoprávněně přenáší na 
zaměstnance s tím, že zaměstnanec si má riziko odhadnout sám. 
JUDr. Jiří Vaňásek potvrdil, že jde o problém, především u malých a středních 
zaměstnavatelů. Přenášet ale tuto příčinu na zaměstnance je nepřípustné. 
Částečně k řešení tohoto problému může napomoci osvětová a preventivní 
činnost. Jde o problém, kterým se bude i MPSV zabývat. 
Podle Zbyňka Moravce jde o špatnou interpretaci zákona ze strany 
zaměstnavatelů. Do značné míry by pomohla osvěta. Může ale jít i o snahu 
zaměstnavatele zbavit se odpovědnosti za pracovní úraz. Se špatnou interpretací 
zákona ze strany zaměstnavatelů souhlasí i Robert Křepinský. 
 

Další příspěvky do různého nebyly a předsedající JUDr. Jiří Vaňásek 
54. zasedání Rady ukončil. 

 

 
Termín 55. zasedání Rady vlády pro BOZP bude stanoven dodatečně, 
v závislosti na pracovním programu předsedkyně Rady a ministryně práce 
a sociálních věcí. 
 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
tajemník Rady vlády pro BOZP  
 
Zápis ověřili: 
Dr. Jan Zikeš 
Mgr. Miroslav Kosina 
Robert Křepinský 
 

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


