Zápis
ze 46. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Datum a místo zasedání
Dne 26. června 2015 (v zasedací místnosti č. 56 – KLUB, v přízemí budovy
Ministerstva práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2) od 9:30
do 12:30 hod.
Přítomni
Dle připojené prezenční listiny.
Pověření k zastupování na 46. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Českého
statistického úřadu a Českého báňského úřadu.
Jednání Rady zahájil JUDr. Jiří Vaňásek. Omluvil předsedkyni Rady a ministryni
práce a sociálních věcí Mgr. Michaelu Marksovou a 1. místopředsedu Rady Ing. Jana
Marka. Informoval o personálních změnách na MPSV s dopadem do oblasti BOZP.
V této souvislosti představil nového ředitele odboru odvolacích a správních činností
v oblastech zaměstnanosti – JUDr. Jaroslava Stádníka.
Dalšího řízení Rady se ujala místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová, která
přivítala členy Rady a představila program 46. zasedání Rady.
V úvodu
 místopředsedkyně Rady informovala o zasedání pracovního týmu RHSD pro
BOZP, které se konalo 25. 6. 2015 a doporučilo personálně posílit oblast BOZP
na MPSV,
 byli zvoleni ověřovatelé zápisu ze 46. zasedání Rady – Robert Křepinský
a PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.,
 byl schválen program zasedání Rady.
Program zasedání
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.
2. Průběh přípravy systému úrazového pojištění – aktuální stav.
3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci pro období 2015 – 2016“.
4. Informace o přípravě návrhu aktualizace Národní politiky BOZP.
5. Zpráva o činnosti SÚIP a Roční souhrnná zpráva o výsledcích kontrolních akcí
provedených inspekcí práce za rok 2014.
6. Informace o Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce (SLIC)
a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání.
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 a plnění úkolů ze 45. zasedání Rady
Zápis ze 45. zasedání Rady byl ověřen ověřovateli a rozeslán všem členům
Rady. K zápisu a plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.
Závěr k bodu 1:
Zápis ze 45. zasedání Rady byl schválen.
2. Průběh přípravy systému úrazového pojištění – aktuální stav
K tomuto bodu byl s ohledem na projednávanou problematiku přizván vedoucí
oddělení nemocenského a úrazového pojištění – JUDr. Tomáš Hejkal. V úvodu
informoval, že materiál RIA „Způsob provádění pojištění odpovědnosti
zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání“, vypracovaný MPSV, se
kterým byla Rada seznámena, byl v květnu 2015 předložen vládě k projednání.
V průběhu přípravy materiálu nedošlo ze strany zainteresovaných subjektů
k dohodě o způsobu řešení a ve hře tak zůstávají čtyři varianty. Materiál byl
zařazen na jednání vlády dne 15. 6. 2015. Byl ale z programu stažen s tím, že by
měl být nejprve projednán v Koaliční radě. Ani tam však dne 22. 6. 2015
k dohodě na určité variantě nedošlo.
JUDr. Hejkal se také zmínil o návrhu na zrušení zákona č. 266/2006 Sb.,
o úrazovém pojištění zaměstnanců, který byl schválen v Poslanecké sněmovně
PČR v souvislosti s novelou zákoníku práce a nyní byl postoupen Senátu PČR.
Místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová připomněla usnesení Rady, které
podporuje provádění úrazového pojištění jednou veřejnoprávní institucí, kterou by
byla úrazová pojišťovna (tj, varianta C zpracovaného materiálu) a to, že Rada
vlády pověřila předsedkyni Rady, aby předložila toto stanovisko vládě, jako
součást analytického materiálu. Současně informovala o usnesení Pracovního
týmu RHSD pro BOZP.
Bc. Libuše Bělohlávková vyslovila kritickou připomínku, že k materiálu pro vládu
nebyl přiložen analytický a zásadní materiál vypracovaný k jednotlivým variantám
v rámci činnosti Odborné komise na MPSV, zejména pak podklad k variantě C,
zpracovaný skupinou odborníků v rámci Pracovní skupiny Rady vlády pro BOZP
k úrazovému pojištění. Současně uvedla, že tabulka vyhodnocení jednotlivých
variant v části 6 materiálu RIA po odborné stránce neodpovídá skutečnosti, čímž
v celkovém vyhodnocení poškozuje variantu C, tj. jednu úrazovou pojišťovnu, a
upřednostňuje variantu B, tj. provádění zákonného pojištění zaměstnavatelů
organizační složkou státu (ČSSZ), a variantu A, tj. pojištění prováděné
komerčními pojišťovnami.
Jaroslav Bek upozornil na problematické odškodňování pracovních úrazů
zejména u malých firem, které tuto agendu nechávají na pojišťovnách a současně
zpochybnil schopnost ČSSZ řešit vedle stávající činnosti i rozsáhlou agendu
odškodňování pracovních úrazů.
Mgr. Ing. Rudolf Hahn vyzdvihl spolehlivost informačního systému ČSSZ
a schopnost ČSSZ řešit rozsáhlé agendy. Jako příklad uvedl bezproblémové
vyplácení důchodů. Uvedl, že předkladatel materiálu do vlády by měl vyjádřit svůj
názor na řešení, což ale neznamená, že se vláda s jeho názorem ztotožní.
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Místopředseda Rady Ing. František Hrobský konstatoval, že Rada vlády pro
BOZP je poradním orgánem vlády ČR a ne MPSV. Je poradním a pracovním
orgánem vlády, jehož činnost nezajišťuje Úřad vlády ČR ale MPSV. Stanovisko
nezávislého orgánu - Rady vlády pro BOZP - by tak mělo být ze strany MPSV
respektováno.
JUDr. Jitka Hejduková, CSc., ředitelka sekce zaměstnavatelské SP ČR, ve svém
obsáhlém vystoupení tlumočila a zdůvodnila stanovisko zaměstnavatelů, které
doporučuje variantu A – zajištění komerčními pojišťovnami.
JUDr. Jiří Vaňásek zdůvodnil způsob zpracování materiálu pro vládu, jehož
předložení bylo uloženo MPSV, jako jedinému předkladateli.
JUDr. Tomáš Hejkal upozornil, že předkládaný materiál a ani návrh usnesení
vlády ČR neupřednostňuje žádnou z variant. Názor předkladatele na
nejvýhodnější variantu je uveden pouze v předkládací zprávě. Paní ministryně
v materiálu vládu ČR o stanovisku Rady vlády pro BOZP informuje a uvádí
i argumenty, kterými Rada vlády toto stanovisko zdůvodňuje. Pro vládu je důležité
vědět, že zaměstnavatelé podporují a uvádějí argumenty pro variantu A, Rada
vlády pro BOZP variantu C, Ministerstvo zdravotnictví pro variantu D a MPSV
upřednostňuje variantu B a sjednocení se na jedné z variant je problematické.
Robert Křepinský nedoporučuje, aby Rada vlády přijala v této věci nové usnesení,
když platí to, na kterém se usnesla již dříve. Dále uvedl, že ze své praxe ví, že
zaměstnavatelé mají s komerčními pojišťovnami problémy – zejména
s Kooperativou. Pojišťovna stále častěji zpochybňuje (i když to není ze zákona
v její kompetenci) uznání úrazu za pracovní úraz z pochybení zaměstnavatele
a zaměstnanec se tak musí soudit o náhradu škody se zaměstnavatelem, se
kterým je přitom v souladu.
JUDr. Jitka Hejduková v reakci na diskusi uvedla, že je potřeba oddělit praxi
výkonu agendy úrazového pojištění od právní úpravy. Řešit problémy aplikace
práva změnou právní úpravy nemusí být vždy účelné. Vyzvala, aby o případech
nesprávného postupu pojišťoven byl SP ČR informován.
Zbyněk Moravec podpořil stanovisko Roberta Křepinského. I on se ve své
dlouholeté praxi s těmito problémy poškozování zájmů zaměstnanců setkává.
Varianta A by neměla být ani v zájmu zaměstnavatelů.
Mgr. Ing. Rudolf Hahn informoval, že i inspekce práce se se špatnou praxí
pojišťoven setkává. Taková praxe vede k diskreditaci stávajícího systému
úrazového pojištění zaměstnanců.
Bc. Bělohlávková připomněla, že problematika úrazového pojištění zaměstnanců
je i problematikou financování prevence a realizace opatření Národní politiky
a Národního akčního programu BOZP.
Závěry k bodu 2:
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace o aktuálním stavu v oblasti
úrazového pojištění na vědomí.
Konstatuje, že platí její předchozí usnesení k úrazovému pojištění zaměstnanců.
Bere na vědomí, že zástupci zaměstnavatelů v Radě přehodnotili své stanovisko
a jsou pro variantu A v podkladovém materiálu pro vládu ČR.
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3. Kontrola plnění úkolů Národního akčního programu BOZP pro období 2015
– 2016
4. Informace o přípravě návrhu aktualizace Národní politiky BOZP
Vzhledem k tomu, že aktualizace Národní politiky BOZP (bod 4 pořadu jednání) je
i jedním z úkolů Národního akčního programu pro období 2015 – 2016, byly body
4 a 5 projednány současně.
Předsedající Ing. Radka Sokolová uvedla, že v rámci těchto bodů by měly být
projednány především ty úkoly z Národního akčního programu BOZP pro období
2015 – 2016, které mají termín splnění do konce června 2015 a úkoly, o kterých
má být podána průběžná informace o stavu plnění.
Priorita II. – Zajištění financování systému BOZP
Opatření č. 2: Připravit a projednat v Radě vlády návrh aktualizace Národní
politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně finančního zajištění jejího
naplňování.
Předsedkyně pracovní skupiny Bc. Bělohlávková konstatovala, že práce na
návrhu aktualizace Národní politiky BOZP v Pracovní skupině Rady pro národní
dokumenty BOZP pokračují. Jak již upozorňovala na minulých zasedáních Rady,
je zde dlouhodobý problém, související s pomalou přípravou úpravy systému
úrazového pojištění, kdy k naplňování úkolů v oblasti BOZP chybí prostředky na
prevenci a rehabilitaci, které by měly být k dispozici právě z tohoto systému.
Opatření č. 3 Při přípravě programového období 2014 – 2020 Evropského
sociálního fondu uplatnit v rámci Operačního programu „Zaměstnanost“
a Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ oblast bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci se zaměřením na programy prevence a rehabilitace
poškození zdraví z práce.
Ing. Petr Mráz informoval, že první výzvy v rámci „Operačního programu
Zaměstnanost“ by měly být vyhlášeny již v červnu. Odborný útvar MPSV
spolupracuje se Stálým výborem č. 4 Rady na tom, jaká témata z oblasti
bezpečnosti práce by se dala v rámci tohoto operačního programu uplatnit.
Výzvy jsou dostupné na webových stránkách „dotaceeu.cz“.
Priorita III. – Prevence pracovních rizik
Opatření č. 4: Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti
provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života
a zdraví.
Mgr. Ondřej Palán informoval, že se tímto úkolem bude zabývat Stálý výbor pro
technickou bezpečnost na zasedání, které je plánováno na srpen tohoto roku.
Priorita IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů
Opatření č. 7: Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu § 29
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zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon).
Opatření č. 8: Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví
studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých
v rámci studia.
K opatřením 7 a 8 NAP BOZP vystoupila Ing. Šárka Seifertová. Bylo
konstatováno, že stav řešení těchto opatření se od minulého zasedání Rady
v podstatě nezměnil.
Ing Petr Mráz informoval, že doporučení předsedkyni Rady vlády pro BOZP
z minulého zasedání – „Zahájit jednání s ministrem školství, mládeže
a tělovýchovy, týkající se urychleného vydání vyhlášky k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při přípravě a vzdělávání ve školách
a školských zařízeních v souladu s ustanovením § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon).“ - nebylo zatím, vzhledem ke změnám ve vedení MŠMT,
realizováno.
Kontrola plnění opatření č. 7 a 8 bude i na příštím zasedání Rady.
Priorita V. - Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání
Opatření č. 9: V rámci přípravy návrhu právní úpravy úrazového pojištění 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.
Bc. Libuše Bělohlávková informovala o mezinárodním semináři k začleňování
osob se zdravotním postižením pořádaném v Senátu PČR. Výstupy z jednání
mají přispět k řešení rehabilitace osob se zdravotním postižením a promítnout se i
do systému úrazového pojištění. Příští informaci podá na zasedání Rady v září
2015.
II. Průběžně plněná opatření národního programu
Oblast pracovnělékařských služeb
MUDr. Sixtová informovala, že v rámci připravované novely zákona č. 95/2004,
o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře …, uplatnila připomínku,
aby pracovní lékařství bylo zařazeno v základních oborech. Připomínce nebylo
vyhověno. Pracovní lékařství bude nadále v oborech nástavbových.
V následné diskuzi J. Bek zopakoval, že v ČR není dostatek pracovních lékařů
a zmínil se též o dlouhé době potřebné k jejich zaškolení. Jak je zřejmé
z usnesení Rady z březnového zasedání Rada vlády pro BOZP podporuje
zařazení pracovního lékařství do základního oboru.
Předseda Stálého výboru pro legislativu Robert Křepinský se zabýval postavením
Rady vlády pro BOZP. Uvedl, že jsou otázky, na které je v Radě různý názor jako
např. úrazové pojištění. K jiným problémům ale členové Rady vyjadřují
jednomyslný názor – jako např. zařazení oboru pracovního lékařství do
základních oborů. Přesto na tento názor ani ministerstvo ani vláda nereaguje.
Bc. Libuše Bělohlávková k tomu uvedla, že Rada je nejen poradním orgánem
vlády, ale Národní akční program BOZP a Národní politika BOZP jsou národními
dokumenty, které prošly mezirezortním řízením, byly schváleny, jsou pro
jednotlivé nositele úkolů závazné, ale jejich neplnění se snadno přechází.
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Závěr k bodům 3 a 4:
Rada vlády pro BOZP vzala na vědomí přednesené informace o aktuálním stavu
plnění Národního akčního programu BOZP pro období 2015 – 2016.

5. Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce a Roční souhrnná zpráva
o výsledcích kontrolních akcí provedených inspekcí práce za rok 2014
Ke „Zprávě o činnosti SÚIP“, „Roční souhrnné zprávě o výsledcích kontrolních
akcí provedených inspekcí práce v roce 2014“ a „Zprávě o pracovní úrazovosti
v ČR v roce 2014“, které byly zpracovány Státním úřadem inspekce práce
a členům Rady rozeslány předem, vystoupil generální inspektor SÚIP Mgr. Ing.
Rudolf Hahn.
Zpráva o činnosti vyhodnocuje všechny činnosti SÚIP a oblastních inspektorátů
v roce 2014. 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 2014 bylo vykonáno v oblasti
BOZP cca 17000 kontrol, v oblasti pracovněprávních vztahů 17500 kontrol
a v oblasti nelegálního zaměstnávání cca 16000 kontrol. V roce 2014 bylo
inspekcí práce uloženo téměř 3600 pokut v celkové výši 303 mil. Kč. 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, která je zpracována z jiného
pohledu než každoroční zprávy VÚBP a tuto zprávu nenahrazuje, Mgr. Ing.
Rudolf Hahn uvedl řadu údajů o pracovní úrazovosti v roce 2014 a tyto údaje
analyzoval i z hlediska jejich vývoje. V roce 2014 bylo např. v ČR zaznamenáno
45058 evidovaných pracovních úrazů s pracovní neschopností. 117 pracovních
úrazů bylo smrtelných. Celková počet dnů pracovní neschopnosti byl 2 446 635
a průměrná délka pracovní neschopnosti v roce 2014 byla 54,3 dnů.
Ředitel VÚBP - RNDr. Stanislav Malý, PhD., doplnil, že statistika pracovní
úrazovosti (Pracovní úrazovost v ČR v roce 2014) zpracovaná VÚBP je
zveřejněna na portálu „BOZP info“ a informoval o struktuře této statistiky. Drobné
odlišnosti statistik VÚBP a SÚIP jsou dány metodikou a termíny, kdy jsou data
zjišťována.
Závěr k bodu 5:
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace na vědomí.

6. Informace o 68. Plenárním zasedání výboru generálních inspektorů práce
(SLIC) a o plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání
K cestovní zprávě, rozeslané spolu s podklady k zasedání Rady, vystoupil
generální inspektor SÚIP Mgr. Ing. Rudolf Hahn. Zasedání se konalo ve dnech
26. – 27. 5. 2015 v Lotyšsku, v Rize. Za ČR se zasedání zúčastnil Ing. Jaromír
Elbel. Tematický den (26. 5. 2015) byl zaměřen na komplexní problematiku
provádění inspekcí u zaměstnavatelů, V některých vystoupeních byla zmíněna
i problematika náboru, základního a dalšího vzdělávání inspektorů a přístup ke
kontrolované osobě. Dne 28. 5. 2015 pak proběhlo vlastní Plenární zasedání
SLIC.
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Následujícím společným tématem bude bezpečnost a ochrana zdraví agenturních
zaměstnanců.
Závěr k bodu 6:
Rada vlády pro BOZP vzala informaci o Plenárním zasedání SLIC na vědomí.

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, 3 a 4.
Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní
problematiku, informovala, že výbor zasedá pravidelně měsíčně. Projednává
opatření NAP BOZP a spolupracuje s odborníky z různých oblastí, které přizvává
na svá zasedání. V příštím období se chce výbor více zaměřit na problematiku
jednotlivých odvětví. Jako první byla projednána oblast zdravotnictví a sociální
péče. Jak vyplynulo z prezentace předsedkyně příslušného odborového svazu
Bc. Dagmar Žitníkové, je v praxi celá řada vážných problémů. Bc. Bělohlávková
tlumočila Doporučení SV, aby problematika BOZP ve zdravotnictví a sociálních
službách byla zařazena i na program zasedání Rady vlády pro BOZP.
Bc. Libuše Bělohlávková dále informovala, že se SV č. 4 zabýval i nedostatečným
personálním stavem v oddělení bezpečnosti práce na MPSV, který je podle
názoru SV č. 4 potřeba řešit.
Předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum, PhDr. Kleinová, CSc.,
informovala, že se v EU klade stále větší důraz na vzdělávání v oblasti BOZP
a na nové přístupy k němu. SV tyto trendy sleduje a Rada bude o nich
informována.
Předseda Stálého výboru pro legislativu Robert Křepinský informoval, že výbor
měl jedno zasedání v období mezi 45. a 46. zasedáním Rady. Hlavním bodem byl
návrh „Vyhlášky o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním - matkám do
konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány
mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství
zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška
o zakázaných pracích a pracovištích)“, V této souvislosti výbor jednoznačně
odmítl tendenci sbližování fyzické zátěže mužů a žen. Dále se výbor se zabýval
pozměňovacími návrhy k novele zákoníku práce, V září bude výbor projednávat
kontrolní a dozorové činnosti v oblasti BOZP.
Závěry k bodu 7:
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace o činnosti stálých výborů
a pracovních skupin na vědomí a konstatuje, že personální obsazení v oddělení
bezpečnosti práce MPSV, s ohledem na úkoly, které je třeba řešit, není co do
počtu systemizovaných míst, dostatečné.
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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)
Informaci o legislativní činnosti v oblasti BOZP podaly zástupkyně Českého
báňského úřadu Ing. Michaela Vachtlová a zástupkyně Ministerstva zdravotnictví
MUDr. Anežka Sixtová. Ing. Šárka Seifertová informovala o výsledcích dotačního
programu „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“ vyhlášeného
k podpoře zabezpečení budov.
Závěr k bodu 8:
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace na vědomí.
9. Různé
Místopředseda Rady Ing. František Hrobský vystoupil s požadavkem, aby na
zásadní náměty, kritiku a připomínky, které zaznějí v průběhu jednání Rady, Rada
dostávala písemnou odpověď od kompetentních orgánů. Tajemník Rady Ing. Petr
Mráz uvedl na příkladu postup řešení konkrétního problému ve spolupráci
s předsedou příslušného stálého výboru Rady.
Zbyněk Moravec navrhl, aby formulář o pracovním úrazu zahrnoval kolonku
s kontaktní osobou, na kterou by se bylo možné obrátit v případě potřeby
vysvětlení uvedených údajů. Jaroslav Bek upozornil na novelu, která by měla být
ve formuláři také zohledněna. Ing. Petr Mráz návrh projedná s VÚBP, v.v.i., se
kterým MPSV v této věci spolupracovalo.

Předsedající Ing. Radka Sokolová všem poděkovala za účast a práci v Radě,
popřála všem příjemné prázdniny, připomněla již stanovený termín příštího
zasedání a ukončila jednání Rady v 12:30 hodin.
Příští 47. zasedání Rady vlády pro BOZP se uskuteční podle schváleného plánu
práce v pátek 18. září 2015 od 9:30 hodin.

Zapsal:
Ing. Petr Mráz
tajemník Rady vlády pro BOZP
Zápis ověřili:
PhDr. Lidmila Kleinová, CSc.
Robert Křepinský

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