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Z á p i s   
z 55. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 

Datum a místo zasedání 

Dne 22. září 2017 (v zasedací místnosti č. 56 – KLUB, v přízemí budovy Ministerstva 
práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2) od 10:00 do 12:50 hod.    
 
 
 
Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 55. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, 
Ministerstva pro místní rozvoj, Českého báňského úřadu, Českého statistického 
úřadu a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

Z pověření předsedkyně Rady vlády pro BOZP jednání řídil 1. místopředseda Rady 
JUDr. Jiří Vaňásek. V úvodu  

 omluvil nepřítomnost předsedkyně Rady, 

 přivítal novou členku Rady – JUDr. Jitku Hejdukovou (Svaz průmyslu a dopravy 
ČR), která nahradila Ing. Janu Ranglovou, 

 navrhl za ověřovatele zápisu z 55. zasedání Rady – Bc. Libuše Bělohlávkovou 
a Ing. Jaromíra Šedivce; členové Rady s tímto návrhem souhlasili; 

 představil program 55. zasedání Rady; k navrženému programu nebyly 
připomínky a Rada program schválila. 

 

 

Program zasedání 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady. 

2. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2017 – 
2018“. 

3. Zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při 
práci, o stavu bezpečnosti v hornictví a o kontrolní činnosti odborových organizací 
nad stavem BOZP za rok 2016. 

4. Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů a nemocí 
z povolání. 

5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady. 

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

7. Různé. 
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K jednotlivým bodům jednání Rady 

1. Kontrola zápisu z 54. zasedání Rady 

Zápis z 54. zasedání Rady byl ověřen ověřovateli a rozeslán všem členům Rady. 
K zápisu neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    
Zápis z 54. zasedání Rady vlády pro BOZP byl schválen. 
 
 

2. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období  
2017 – 2018“ 

V úvodu JUDr. Jiří Vaňásek informoval o 138. Plenární schůzi Rady hospodářské 
a sociální dohody, konané dne 17. 7. 2017, na které byla projednána „Zpráva 
o stavu BOZP za rok 2016“ a o úkolech, které z tohoto jednání vyplývají. 
Uvedl, že by Rada měla aktualizovat stávající Národní akční program BOZP 
co do obsahu a termínů jednotlivých opatření. Pracovní skupina Rady vlády pro 
národní dokumenty BOZP by měla připravit návrh, který by byl rozeslán členům 
Rady tak, aby mohl být projednán a schválen na prosincovém zasedání Rady. 
Téma bezpečnosti a ochrany zdraví při práci by mělo být na plenární schůze 
RHSD ČR zařazováno i v budoucnosti. Projednávání této problematiky by se 
mělo vždy zúžit na konkrétní zadání, jehož přípravou by se mohl zabývat 
Pracovní tým RHSD ČR nebo Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci. 

Dále se Rada zabývala těmi úkoly NAP BOZP, které měly kontrolní termín nebo 
měly být splněny do září 2017. 

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 NAP BOZP Radu informoval generální inspektor SÚIP 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn.  
S připravenou prezentací „Návrhy právních předpisů vyhrazených technických 
zařízení“ následně vystoupil Ing. Ondřej Varta, Ph.D. Seznámil Radu s návrhem 
rozdělení působnosti a řízení v oblasti VTZ (působnost MPSV, činnosti SÚIP jako 
kontrolního orgánu a činnosti pověřené organizace). Podrobně informoval 
o zásadách uplatňovaných při tvorbě návrhu zákona a nařízeních vlády 
k vyhrazeným tlakovým, plynovým, zdvihacím a elektrickým zařízením a nařízení 
vlády o odborné způsobilosti v elektrotechnice.  
JUDr. Jiří Vaňásek doplnil, že v následujícím období by měla k návrhům 
proběhnout širší diskuse odborníků. Do legislativního procesu by návrh těchto 
předpisů měl jít v roce 2018. 
 
Úkol č. 1 - Sledovat průběh přípravy návrhu právní úpravy systému odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a spolupracovat na její přípravě, přitom 
prosazovat uplatňování prevence, rehabilitace a souvisejících motivačních 
nástrojů ke zlepšování úrovně BOZP. 
JUDr. Jiří Vaňásek uvítal Mgr. Lenku Pokornou, vedoucí oddělení 712 MPSV, 
a požádal jí o informaci k aktuálnímu stavu přípravy nové právní úpravy 
úrazového pojištění zaměstnanců. 
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Mgr. Lenka Pokorná navázala na informaci, kterou podala na minulém zasedání 
Rady. Zopakovala, že „Návrh věcného záměru zákona o pojištění odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání“ byl dne 
9. 2. 2017 projednán v Legislativní radě vlády, která přijala závěr, že materiál má 
být přepracován. MPSV materiál přepracovalo, doplnilo jej o „argumentační 
přílohu“ s vysvětlením stanovisek k argumentům, se kterými se neztotožnilo, 
a o přílohou vysvětlující konkrétní postup odškodňování. Takto upravený materiál 
předložilo Legislativní radě vlády. 
Materiál byl již znovu projednán ve čtyřech komisích Legislativní rady vlády. 
Komise se domnívají, že navrhovaný systém je složitý. V říjnu 2017 by měl být 
materiál projednán v Legislativní Radě vlády. 
Členové Rady neměli k informaci Mgr. Pokorné dotazy ani návrhy či připomínky 
a JUDr. Vaňásek Mgr. Pokorné poděkoval. 

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 uvedla že, v rámci prací na aktualizaci NAP BOZP 
se bude pracovní skupina pro národní dokumenty BOZP zabývat i tímto úkolem. 
Návrh aktualizace NAP BOZP, který již PS v první verzi připravila, však závisí na 
zajištění finančních prostředků na realizaci priorit a cílů v oblasti BOZP.  

Úkol č. 5 - Zpracovat a předložit návrh právní úpravy zvláštní odborné 
způsobilosti pro obsluhu stavebních strojů a zařízení se zvýšenou mírou rizika 
ohrožení života a zdraví, v souvislosti s právní úpravou zajištění bezpečnosti 
provozu technických zařízení.  

JUDr. Jiří Vaňásek informoval, že MPSV má určitou představu a čeká teď na 
návrhy k vyhrazeným technickým zařízením, v jejichž rámci by se mohla řešit 
i tato problematika. Na příštím zasedání by mohla být k tomuto úkolu podána 
informace. 

Úkol č. 9 - Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). 

Úkol č. 10 - Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví studentů 
vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých v rámci 
studia. 

Úkol č. 11 – Připravit „Koncepci MŠMT v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
dětí, žáků a studentů“  

Náměstek MŠMT JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D. Informoval, že pracovní skupina k úkolu 
č. 9 zasedá a návrh právní úpravy připravuje. 
K úkolu č. 10 jsou připraveny dvě varianty, které budou projednány ve SV č. 2 pro 
legislativu, a vybranou variantou se pak bude zabývat MŠMT. 
Koncepce podle úkolu č. 11 je připravena. Jakmile bude projednána v rámci 
MŠMT, bude předložena Radě. 

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 
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sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce a ke zpětnému 
začlenění do pracovního procesu.                             

JUDr. Jiří Vaňásek informoval o dohodě s předsedkyní SV č. 4 pro sociální 
a zdravotní problematiku, že v rámci znění tohoto úkolu budou ve SV č. 4 
připravena tři konkrétní témata (opatření) v oblasti prevence, která bude možné 
realizovat v roce 2018. V případě potřeby finančních prostředků se o jejich získání 
zasadí. 
Současně informoval, že MPSV pokročilo i v záměru připravit návrh 
paragrafovaného znění zákona v oblasti tzv. koordinované rehabilitace. 
 
Úkol č. 15 – Zpracovat porovnání vybraných národních právních předpisů 
v oblasti BOZP s právními předpisy v dané oblasti v členských zemích EU dle 
aktuálních potřeb a s ohledem na přípravu nových právních předpisů. 

Úkol č. 16. – Analyzovat situaci na úseku pojišťování odpovědnosti odborně 
způsobilých fyzických osob z titulu výkonu jejich činnosti dle zákona č. 309/2006 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, související s výkonem jejich činnosti. 

Úkol č. 19 – Provést analýzu dopadu Průmyslu 4.0, respektive Práce 4.0, 
do oblasti BOZP. 

Ředitel VÚBP, v.v.i. RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. informoval, že získávání 
podkladů k úkolu č. 15 je poměrně složité a proto bylo dohodnuto posunout 
termín splnění tohoto úkolu o jeden rok, to je do 30. 9. 2018. 

Studie v rámci úkolu č. 19 byla provedena a je k dispozici členům Rady na CD, 
které bylo rozdáno na počátku jednání. 

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.  

Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc. uvedla, že posuzování složitých případů 
nemocí z povolání probíhá, expertní komise ale zatím ustavena není. Odborníci 
jsou připraveni. 
Robert Křepinský se dotázal, na jaké úrovni probíhá posuzování složitých případů 
nemocí z povolání a kdo je posuzuje. Prof. Pelclová odpověděla, že posuzování 
probíhá individuálně a odborníci svá stanoviska vzájemně konzultují. 
Mgr. Fošum sdělil, že Ministerstvo zdravotnictví považuje vznik komise za účelný 
krok, mimo jiné i pro koordinaci rozdílného posuzování případů. Je ale potřeba si 
uvědomit, že výstupy z této komise budou doporučující a nebudou závazné. 
Vznik komise podporovali v diskusi i další členové Rady vlády. 
JUDr. Jiří Vaňásek požádal, aby na příštím zasedání Rady byla k plnění tohoto 
úkolu podána informace. 
 
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.  

Mgr. Palán uvedl, že bylo vyhodnoceno fungování národní sítě Focal Point 
s výsledkem, že je nutné obměnit složení pracovní skupiny, doplnit jí a zpracovat 
její statut. Ten je v současné době připravován a do příštího zasedání Rady by 
měl být již zpracován.   
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Závěr k bodu 2:       

Rada vlády pro BOZP bere na vědomí:  

 informace o plnění úkolů NAP BOZP na období 2017 – 2018, 

 úkol pro Pracovní skupinu pro přípravu národních dokumentů BOZP připravit 
ve spolupráci se sociálními partnery a oddělením bezpečnosti práce MPSV 
návrh na aktualizaci „NAP BOZP na období 2017 – 2018“ a předložit tento 
návrh na prosincové zasedání Rady vlády. 

 
JUDr. Jiří Vaňásek doporučil, aby před přestávkou byl ještě projednán bod 4 
programu jednání v části školských úrazů a Rada využila přítomnosti náměstka 
MŠMT JUDr. Ivo Krýsy, Ph.D., LL.M., který se dále jednání nemůže účastnit. Rada 
s tímto návrhem souhlasila. 
 

4b 
Vývoj a stav na úseku školních úrazů 

Robert Křepinský konstatoval, že z předložené Informace České školní inspekce 
„Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách za školní rok 2016/2017“ vyplývá nárůst 
úrazů na všech typech škol v absolutních číslech. Při projednávání zpráv 
kontrolních a dozorových orgánů ve Stálém výboru pro legislativu, zástupci ČŠI 
hovořili o problematice vzdělávání a povinného očkování dvouletých dětí. Rada 
vlády by měla iniciovat přípravu právního předpisu v této oblasti.  
V příštím období by se Rada měla také zabývat problematikou lesních školek 
z hlediska jejich sociálního zázemí, stravování, zásobování pitnou vodou apod. 
Konstatoval, že zástupci ČŠI jsou aktivními členy Stálého výboru pro legislativu, 
a že by bylo užitečné, aby jejich názory byly ze strany MŠMT více vnímány. ČŠI 
například dlouhodobě upozorňuje na nutnost novely vyhlášky č. 64/2005 Sb., 
o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M. v reakci na vystoupení R. Křepinského informoval, 
že v současné době má v ČR právo poskytovat službu typu lesních školek cekem 
30 zařízení zapsaných ve školském rejstříku. MŠMT má tuto problematiku 
v patrnosti a řeší jí. Problémem je nejen stravování, ale i bezpečnost a ochrana 
zdraví, když si např. děti samy připravují jídlo. U stravování, dodržování 
výživových norem v těchto zařízeních je problémem nemožnost kontroly 
poskytovatele stravování, který není evidován ve školském rejstříku. 
Za dodržování výživových norem a bezpečnosti žáků by v těchto případech mohl 
zodpovídat ředitel školy.  
Jinak je dodržen slib daný na minulém jednání Rady a ČŠI navyšuje počet 
odborně způsobilých osob v oblasti prevenci rizik. V současné době má ČŠI již 
pět odborně způsobilých osob s odborností získanou ve VÚBP, v.v.i. a ročně by 
pak měly přibýt další tři až čtyři. 

K dotazu Bc. Libuše Bělohlávkové na současný stav návrhu vyhlášky, která řeší 
ochranu zdraví žáků při zacházení s chemickými látkami, JUDr. Krýsa informoval, 
že návrh vyhlášky byl schválen v kolegiu ministra a prochází dalším legislativním 
procesem. 
Zbyněk Moravec upozornil, že vyhláška je nedostatečná a nepokrývá vše, co by 
měla. Chybí tam např. otázka vyrovnání se s expozicí biologickými činiteli. Je to 
problém např. u žáků zdravotních škol, kteří vykonávají v nemocnicích odbornou 
praxi. Podle informace z MŠMT není pro to zmocnění ve školském zákoně. 
Školský zákon by bylo potřeba o toto zmocnění co nejdříve doplnit. 
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Požadavek Zbyňka Moravce podpořil i zástupce Ministerstva zdravotnictví 
Mgr. Pavel Fošum. 

 
 

3. Zprávy o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví 
při práci, o stavu bezpečnosti v hornictví a o kontrolní činnosti odborových 
organizací nad stavem BOZP za rok 2016  

3a 
Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví 
při práci za rok 2016 

K rozeslané podrobné zprávě o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví 
v oblasti ochrany zdraví při práci, která zahrnuje informace o soustavě orgánů 
a zařízení ochrany veřejného zdraví, problematiku výchovy a vzdělávání, 
výchovné a osvětové činnosti a hlášených nemocí z povolání v ČR, vystoupil 
s prezentací Mgr. Pavel Fošum. Informoval o celostátních prioritách státního 
zdravotního dozoru v roce 2016 podle kontrolních plánů, o počtu zaměstnanců, 
o počtu a struktuře kontrol, o vydaných stanoviscích a rozhodnutích, o uložených 
sankcích a pokutách. Informace o nemocech z povolání lze najít na stránkách 
Státního zdravotního ústavu. 

3b 
Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2016  

K rozeslané informaci o stavu bezpečnosti v hornictví a při nakládání 
s výbušninami za rok 2016 Českého báňského úřadu vystoupil s prezentací 
Ing. Bohuslav Machek, Ph.D. Podrobně informoval o vývoji a struktuře pracovních 
úrazů včetně smrtelné úrazovosti. Prezentace zahrnovala i rozdělení úrazů podle 
druhů dozorovaných činností, vývoj počtu pracovních úrazů vztažených na 1000 
osob při těžbě nerostů v období 2007 – 2016, výskyt pracovních úrazů ve vztahu 
k délce zaměstnání a v průběhu pracovní doby. 

3c 
Zprávy o kontrolní činnosti odborových organizací nad stavem BOZP za rok 
2016 

S prezentací o kontrolní činnosti ČMKOS nad stavem BOZP za rok 2016 
vystoupila Ing. Radka Sokolová, místopředsedkyně ČMKOS. Prezentace byla 
členům Rady rozeslána před jednáním. V prezentaci jsou základní informace 
o ČMKOS, údaje o kontrolní činnosti, o nejčastěji porušovaných právních 
předpisech, o zjištěných závadách a poznatcích z kontrol, o šetření nemocí 
z povolání a jejich příčinách. Prezentace uvádí i problémy a překážky, na které 
svazoví inspektoři BOZP při kontrolách narážejí a také příklady dobré praxe. 
Ing. Sokolová připomněla, že svazoví inspektoři vykonávají nejen kontrolní 
činnost, ale poskytují i metodickou pomoc. Odborové svazy považují oblast BOZP 
a výkon kontroly za jedno ze svých základních poslání.  
Robert Křepinský podpořil vystoupení Ing. Sokolové a vyzdvihl spolupráci 
s inspektory SÚIP, kteří vyžadují, aby při kontrolách byl přítomen zástupce 
odborové organizace. Obrátil se na zástupce Ministerstva zdravotnictví v Radě 
s tím, že by bylo účelné, aby i orgány ochrany veřejného zdraví přítomnost 
zástupce odborové organizace při kontrolách vyžadovaly. 

S prezentací připravenou v rámci odborových organizací Asociace samostatných 
odborů – ASO ČR vystoupil Ing. Jaromír Šedivec. Představil všechny odborové 
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svazy sdružené v Asociaci samostatných odborů, za které je informace 
zpracována. Informoval o počtu a zařazení svazových inspektorů. Dále uvedl 
údaje o počtu provedených kontrol a o šetření pracovních úrazů. V prezentaci 
zmínil poznatky svazové inspekce a nejčastější příčiny úrazů. Zazněla informace 
o šetření nemocí z povolání, nejčastějších závadách u zaměstnavatelů, další 
činnosti ASO a o odškodňování pracovních úrazů. Pro zlepšení je potřeba zvýšit 
četnost podnětů dávaných na SÚIP, zajistit respektování vyšších kolektivních 
smluv, zajistit účast zástupce odborů při šetření pracovního úrazu a také to, aby 
školení BOZP nebyla pouze formální.  

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

 
 

4. Projednání vývoje a stavu na úseku pracovních úrazů, školních úrazů, 
nemocí z povolání  

Poznámka: 
Vývoj a stav školních úrazů byl projednán v předstihu (viz tento zápis str. 5). 
 
Vývoj a stav na úseku pracovních úrazů v roce 2016 
Ředitel VÚBP, v.v.i. - RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., navrhl neprojednávat nyní 
(z časových důvodů) připravenou prezentaci k pracovní úrazovosti v ČR v roce 
2016, se kterou chtěl vystoupit, s tím, že bude zaslána členům Rady a případné 
dotazy či připomínky by následně zodpověděl. 

Rada vlády s tímto návrhem souhlasila.  

4c 
Vývoj a stav na úseku nemocí z povolání 
S prezentací ke stavu nemocí z povolání v roce 2016 vystoupila prof. MUDr. 
Daniela Pelclová, CSc. Seznámila Radu s počtem nemocí z povolání od roku 
1964 a jejich strukturou. Informovala Radu o nejčastějších nemocech z povolání, 
o změně škodlivin a o tom, která onemocnění zaznamenala v roce 2016 vzestup 
a která pokles. Informovala Radu o nesprávném postupu České pojišťovny při 
tzv. přebodování a o nemocech z povolání, která zatím nejsou v Seznamu 
nemocí z povolání. 
JUDr. Jiří Vaňásek informoval o záměru, na kterém se dohodli s Ing. Radkou 
Sokolovou, že v příštím roce, v rámci světové kampaně, bude oblast nemocí 
z povolání více propagována. 

Závěr k bodu 6:      
Rada vlády pro BOZP bere informace na vědomí.  

 

5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 

Mezi 54. a 55. zasedáním Rady jednaly s výjimkou stálého výboru č. 3, všechny 
stálé výbory Rady.  

JUDr. Jiří Vaňásek, předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost (SV 
č. 1), konstatoval, že informace o činnosti stálého výboru byla podána již při 
projednání bodu 2.   
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Dále k činnosti Stálého výboru pro legislativu (SV č. 2) informoval předseda 
Robert Křepinský, že se stálý výbor na svém zasedání zabýval projednáváním 
zpráv o činnosti kontrolních a dozorových orgánů v oblasti BOZP. Na zasedání 
byla projednána situace v Konfederaci umění a kultury a vystoupil i zástupce 
Odborového sdružení železničářů, z jehož vystoupení vznikl podnět na úpravu 
nařízení vlády č.  168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování 
dopravy dopravními prostředky, který je ale ještě potřeba lépe specifikovat. 
 
Předseda Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum (SV č. 3) Mgr. Miroslav 
Kosina, informoval, že se výbor nesešel, protože nemá zatím personálního 
obsazení. Čeká se na schválení statutu výboru.   
 
Předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní problematiku (SV č. 4) 
Bc. Libuše Bělohlávková informovala o 100. zasedání tohoto výboru, na kterém 
bylo mimo jiné na  programu jako hlavní téma „Náhrada škody způsobené 
pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o 
odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve vazbě na související 
právní předpisy – aktuální poznatky z aplikace v praxi“. Tomuto tématu se bude 
výbor nadále věnovat. Bc. Libuše Bělohlávková vyslovila členům výboru 
poděkování za jejich aktivní zapojení do práce výboru. 

 
Závěr k bodu 5:    
Rada vlády pro BOZP bere na vědomí přednesené informace. 
 
 

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

Členové Rady neměli další informace, které by chtěli sdělit v rámci tohoto bodu. 
Některé informace zazněly již v průběhu projednávání předchozích bodů.  

 
 

7. Různé 

JUDr. Jiří Vaňásek uvedl, že na příštím zasedání Rady vlády pro BOZP by měly 
být dva základní body – zákon o vyhrazených technických zařízeních 
s doprovodnými předpisy a upravený Národní akční program BOZP. Do programu 
by měly být zařazeny na prvních místech, aby byl dostatečný prostor pro jejich 
projednání. 
 
Bc. Libuše Bělohlávková připomněla konání Mezinárodního veletrhu prostředků 
osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC 
od 9. do 13. 10. 2017 v Brně, kde bude i stánek MPSV a VÚBP, v.v.i.. 
 
Další příspěvky v rámci tohoto bodu členové Rady neměli. 
 
Předsedající JUDr. Jiří Vaňásek poděkoval členům Rady za aktivní přístup 
k jednání a 55. zasedání Rady ukončil. 
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Příští 56. zasedání Rady vlády pro BOZP se uskuteční podle schváleného plánu 
práce v  prosinci 2017. Termín bude upřesněn.  
 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
tajemník Rady vlády pro BOZP  
 
 
 
Zápis ověřili: 
Bc. Libuše Bělohlávková 
Ing. Jaromír Šedivec  
 

 
 
 
           Zápis schválila:      
 
 
 
            Mgr. Michaela Marksová    

                předsedkyně Rady vlády pro BOZP  


