Zápis
ze 47. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Datum a místo zasedání
Dne 18. září 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 13:30 hod.
Přítomni
Dle připojené prezenční listiny.
Pověření k zastupování na 47. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra
a Ministerstva pro místní rozvoj.
V úvodu 47. zasedání Rady vystoupil ředitel odboru 42 - odvolacích a správních
činností v oblastech zaměstnanosti MPSV - JUDr. Jaroslav Stádník. Omluvil
předsedkyni Rady a ministryni práce a sociálních věcí Mgr. Michaelu Marksovou
a 1. místopředsedu Rady Ing. Jana Marka. Řízení Rady dále převzala
místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová, která přivítala členy Rady.
V úvodu místopředsedkyně Rady
 přivítala hosty JUDr. Tomáše Hejkala, vedoucího nemocenského a úrazového
pojištění na MPSV a Bc. Dagmar Žitníkovou, předsedkyni Odborového svazu
zdravotnictví a sociální péče;
 navrhla za ověřovatele zápisu ze 47. zasedání Rady – Bc. Libuše Bělohlávkovou
a Mgr. Miroslava Kosinu; členové Rady s tímto návrhem souhlasili;
 představila program 47. zasedání Rady. Oproti pozvánce navrhla, na žádost
MUDr. Anežky Sixtové, několik změn v pořadí projednávaných bodů. Rada poté
schválila takto upravený program:
Upravený program zasedání
1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady.
2. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při
práci za rok 2014.
3. Aktuální problémy v oblasti BOZP v odvětví zdravotnictví a sociální péče.
4. Zpráva České školní inspekce o úrazovosti dětí, žáků a studentů ve školním roce
2014 – 2015.
5. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2015 –
2016“.
6. Zprávy o stavu bezpečnosti v hornictví a o kontrolní činnosti odborových
organizací nad stavem BOZP za rok 2014.
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.
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K jednotlivým bodům jednání Rady
1. Kontrola zápisu ze 46. zasedání Rady
Zápis ze 46. zasedání Rady byl ověřen ověřovateli a rozeslán všem členům
Rady. K zápisu neměli členové Rady připomínky.
Závěr k bodu 1:
Zápis ze 46. zasedání Rady byl schválen.
2. Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví
při práci za rok 2014
V rámci tohoto bodu vystoupila MUDr. Anežka Sixtová z Ministerstva
zdravotnictví.
V úvodu se zmínila o legislativní činnosti MZ. Informovala, že „Návrh nařízení
vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění“ byl
předložen vládě ČR a návrh novely „Zákona č. 373/2011 Sb., o specifických
zdravotních službách“ prošel vnitřním připomínkovým řízením MZ.
Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při
práci za rok 2014 byla členům Rady rozeslána předem na základě usnesení vlády
č. 723 ze dne 27. 9. 2011, kterým bylo ministrovi zdravotnictví uloženo předkládat
každoročně v termínu do 30. září tuto zprávu Radě vlády pro BOZP. Ke zprávě
vystoupila MUDr. Sixtová s prezentací.
Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny
práce. Jednou z hlavních tematických priorit státního zdravotního dozoru
v ochraně zdraví při práci byla v roce 2014 kontrola prací v zemědělství
za účelem ověření současných podmínek výkonu práce zaměstnanců
v zemědělství, včetně sadařství, vinařství a zahradnictví a jejich profesionální
expozice rizikovým faktorům, jako jsou vibrace v souvislosti s používáním
vibrujících strojů a nástrojů, nadměrná lokální svalová zátěž při používání
některých nástrojů, expozice chemickým látkám používaným na ochranu rostlin
(herbicidy, pesticidy) při jejich aplikaci, při práci na ošetřených plochách,
v ošetřeném prostoru nebo při jejich skladování a správné klasifikace prací podle
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších
předpisů.
Dalšími tematickými prioritami byly
- kontroly zajištění pracovnělékařské péče pro zaměstnance společností
zabývajících se dopravou na železnici s důrazem na analýzu rizik a na ni
navazující kategorizaci prací základních profesí,
- kontroly podmínek práce a distribuce rizikových faktorů přítomných na
pracovištích maloobchodních řetězců, kontroly zajištění pracovnělékařské péče
o zaměstnance, kontroly zpracování analýzy zdravotních rizik a kategorizace
prací typických profesí,
- kontroly podmínek práce a rizikových faktorů přítomných ve skladovém zázemí
zásilkových a internetových obchodů zaměřené na nadměrnou fyzickou zátěž,
manipulaci předměty se špatnými úchopovými vlastnostmi a na práci
v podmíněně přijatelných a nepřijatelných polohách,
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- kontroly profesionální expozice azbestu u pracovníků kamenolomů, zajištění
pracovnělékařské péče pro zaměstnance, kontroly druhů azbestu v kamenivu
a jeho množství,
- kontroly pracovních podmínek ve velkoplošných kancelářích s důrazem na
správné osvětlení a mikroklimatické podmínky, expozici hluku a psychické zátěži.
Zpráva informuje o činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu
v problematice ochrany zdraví při práci. Mimo měření fyzikálních faktorů
pracovního prostředí, analýzu ovzduší na pracovištích, šetření v oblasti fyziologie
a psychologie práce a různá specializovaná vyšetření, patří mezi základní činnosti
poskytované zdravotními ústavy smluvní zajišťování pracovnělékařských služeb
a poradenská činnost.
V prezentaci MUDr. Sixtová podrobně komentovala rozbor profesionálních
onemocnění hlášených v ČR v roce 2014, který tvoří závěrečnou část zprávy.
Jaroslav Bek měl dvě připomínky. Ve vyhlášce č. 180/2015 Sb., o zakázaných
pracích a pracovištích, je uváděno pro látky označování „větami R“, které je již ale
zrušeno a ve vyhlášce není třeba v poznámce uvedeno, že se jedná o dřívější
označování. Nová „konopná vyhláška MZ“ č. 236/2015 Sb., umožňuje vnitřní užití
marihuany, aniž by uváděla, že je pak zakázáno řízení motorových vozidel.
MUDr. Sixtová reagovala na první připomínku s tím, že není povinnost u látek
s dřívějším označením přelepovat etikety a tyto látky mají laboratoře stále
v zásobě.
Robert Křepinský informoval o projednání zprávy ve Stálém výboru pro legislativu,
kde byl vznesen, ze strany zástupců zaměstnanců, požadavek na zlepšení
srozumitelnosti a na zjednodušení problematiky poskytování ochranných nápojů
v případě nepříznivých mikroklimatických podmínek ve smyslu ustanovení
§ 8 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.
Jaroslav Bek vidí problém v tom, že doklad o nákupu ochranného nápoje,
z hlediska daňové uznatelnosti, musí mít datum toho dne, kdy teplota přestoupí
26 stupňů, což je podle něj prakticky nemožné.
Zbyněk Moravec souhlasí s tím, že ustanovení § 8 nařízení vlády
č. 361/2007 Sb., je nesrozumitelné. Na měření fyzikálních faktorů pracovního
prostředí se dlouho čeká. Pokud jde o látky označované dříve „větami R“
doporučuje OS zdravotnictví a sociální péče svým členům dát tam, kde se
skladují, tabulku s dřívějším a novým klasifikováním těchto látek.
Závěr k bodu 2:
Rada vlády pro BOZP vzala zprávu a přednesené informace na vědomí.
3. Aktuální problémy v oblasti BOZP v odvětví zdravotnictví a sociální péče
Tento bod byl do programu zařazen na návrh Stálého výboru č. 4 pro
sociální a zdravotní
problematiku,
přednesený
jeho
předsedkyní
Bc. Libuší Bělohlávkovou, na minulém 46. zasedání Rady.
Členům Rady vlády byla rozeslána prezentace, ke které vystoupila
Bc. Dagmar Žitníková, předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální
péče ČR. Předsedkyně svazu informovala Radu o personální situaci v obou
odvětvích. Hlavními problémy jsou jejich nedostatečné financování, nízké počty
zaměstnanců, ochranné pomůcky a jejich používání, přetěžování zaměstnanců.
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Důsledkem je:
 snížení bezpečí zaměstnanců i pacientů,
 stresující pracovní podmínky,
 zvyšující se % případů násilí od pacientů, ale také od spolupracovníků –
šikana,
 porušování zákoníku práce,
 porušování nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci,
 odchody zdravotního personálu.
Bc. Žitníková podrobně informovala o výsledcích dvou dotazníkových šetření,
které prokazují zhoršování situace.
Pro řešení situace odborový svaz navrhuje:
 zvýšit objem financí do obou resortů, aby práce v nich byla bezpečná a byly
dodržovány právní předpisy,
 řešit výši odměn za práci, stabilizovat personál,
 úpravu personální vyhlášky ve zdravotnictví, kterou je nutné finančně podpořit,
 stanovit personálních standardy pro sociální služby za podmínky
profinancování potřebného počtu zaměstnanců,
 změny v organizaci práce lékařů,
 sledovat výkon práce na zaměstnance – souběh pracovních poměrů.
Ing. Radka Sokolová poděkovala Bc. Žitníkové a uvedla, že se jedná o závažnou
problematiku.
Zbyněk Moravec informoval, že Stálý výbor č. 4 dal podnět k doplnění Národního
akčního programu BOZP o opatření vedoucí ke zvýšení počtu kontrol a větší
spolupráci ze strany SÚIP a hygienické služby v odvětví zdravotnictví a sociální
péče. Uvedl konkrétní příklady špatné ale i dobré praxe, se kterou se odborový
svaz setkává. Rozdíly jsou propastné. Problém je s měřením fyzické zátěže,
na které se dlouho čeká.
MUDr. Anežka Sixtová zdůvodnila dlouhé čekání na měření malým počtem
fyziologů práce. Přednost mají měření pro odůvodňování podmínek pro uznávání
nemocí z povolání. Ocenila prezentaci Bc. Žitníkové s tím, že by bylo potřeba
do systému zdravotnictví a sociální péče vkládat více finančních prostředků.
JUDr. Jaroslav Stádník informoval, že MPSV se zabývá možnostmi legislativních
úprav v problematice dohod o provedení práce.
Ing. František Hrobský vidí možnost zlepšení ve zvýšení finančních prostředků
a prohloubení kontrol hospodaření ve zdravotnických zařízeních a zařízeních
sociální péče, jejich vybavení technickými prostředky a v personálním obsazení.
Zbyněk Moravec informoval, že i bez měření fyzické zátěže lze posoudit stav
saturace pracovišť manipulačními prostředky prostřednictvím elektronického
nástroje - informace na http://www.carethermometer.com.Tento nástroj je
dostupný i v české jazykové mutaci a v některých státech EU je aplikace tohoto
nástroje povinná.
Bc. Libuše Bělohlávková uvedla, že by Rada měla dát podnět k řešení situace
ve zdravotnictví.
Ing. František Hrobský připomenul závěr z minulého jednání, kdy se členové
Rady usnesli obracet se v takových případech na příslušné ministry
s požadavkem na informaci, jak bude problém řešen.
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Ing Petr Mráz připomněl závěr, podle kterého bude příslušným stálým výborem
připraven ve spolupráci se sekretariátem Rady návrh dopisu, se kterým by se
předsedkyně Rady vlády pro BOZP obrátila na příslušné ministry s požadavkem
na informování Rady, jak bude problém řešen.
Závěr k bodu 3:
Rada vlády pro BOZP se seznámila se situací ve zdravotnictví a sociální péči
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedostatku finančních zdrojů.
Stálý výbor č. 4 připraví návrhy dopisů předsedkyně Rady na ministry
zdravotnictví a financí s žádostí o vyjádření jakým způsobem bude zhoršující se
situace řešena.

4. Zpráva České školní inspekce o úrazovosti dětí, žáků a studentů ve školním
roce 2014 – 2015
Člen Rady, náměstek ministryně školství, Mgr. Jaroslav Fidrmuc představil
PhDr. Ondřeje Andrýse, MAE, náměstka ústředního školního inspektora z České
školní inspekce a požádal jej o vystoupení k předem rozeslané zprávě.
Ve školním roce 2014 – 2015 bylo České školní inspekci doručeno celkem 38 710
záznamů o úrazech. Jeden úraz byl smrtelný, kdy zahynul šestnáctiletý student,
ve střední obchodní škole Žďár nad Sázavou. Ve srovnání s předchozím školním
rokem došlo k nárůstu úrazů o 23,1 %. Největší úrazovost byla v krajích
Karlovarském, Libereckém a Vysočina. Nejmenší úrazovost byla naopak v Praze.
Nejčastěji došlo k poranění ruky, nohy a hlavy a to v tělocvičně či učebně.
PhDr. Andrýs doporučil zájemcům webové stránky České školní inspekce, kde
jsou uveřejňovány 2x ročně podrobnější zprávy.
Mgr. Fidrmuc informoval členy Rady vlády pro BOZP o plnění dvou opatření
z NAP BOZP na období 2015 – 2016 v resortu školství.
Příprava vyhlášky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků
a studentů ve školách a školských zařízeních (opatření č. 7) byla zahájena.
Pokud jde o opatření č. 8, Mgr. Fidrmuc informoval, že právní úprava BOZ podle
zákoníku práce je u studentů vysokých škol dostatečná a statistika úrazovosti
za akademický rok je na MŠMT shromažďována k 15. 11. a Rada vlády pro
BOZP s ní může být pravidelně seznamována.
Bc. Libuše Bělohlávková informovala o projednávání situace ve školství ve SV
č. 4, který považuje za zásadní nedostatek to, že Česká školní inspekci nemá ani
jednu odborně způsobilou osobu v prevenci rizik, což se promítá v úrovni
prováděných kontrol. Následně Bc. Bělohlávková uvedla řadu pochybení při
kontrolách prováděných Českou školní inspekcí.
PhDr. Andrýs vyjádřil politování, že se projednávání ve stálém výboru č. 4
nezúčastnil kompetentní zástupce České školní inspekce. Podle jeho znalostí je
nejméně polovina přednesených výtek neopodstatněná a požádal o dokument, ze
kterého Bc. Bělohlávková citovala. Obsáhle vysvětloval postavení a úkoly školní
inspekce, jejíž hodnoticí a kontrolní činnost je širší a týká se kvality a efektivity
vzdělávání a jednotlivých složek, které jí naplňují. Na závěr vyjádřil zájem
zúčastnit se osobně jednání SV4.
Bc. Bělohlávková konstatovala, že na předmětném zasedání SV4 byl přítomen
inspektor České školní inspekce, delegovaný ČŠI k práci v tomto výboru.
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Předmětné nedostatky vyplynuly z diskuze k uvedené problematice a jsou
uvedeny v zápisu z 86. zasedání SV4, který bude PhDr. Andrýsovi zaslán. Jeho
zájem o účast na jednání SV4 vítá.
Ing. Hrobský doporučil pozvat náměstka České školní inspekce na jednání SV
č. 4 a společně najít problémy k řešení a přizvat k tomu i předsedu SV pro
legislativu Roberta Křepinského.
V rozsáhlé diskusi vystoupili ještě Robert Křepinský, Jaroslav Bek,
Bc. Bělohlávková a PhDr. Andrýs. Ze strany členů Rady byla zdůrazňována
potřeba naplnit beze zbytku opatření č. 7 a 8 NAP BOZP na období 2015 – 2016.
V závěru diskuse byl podpořen návrh Ing. Hrobského na projednání této
problematiky v rámci SV č. 4.
Závěr k bodu 4:
Rada vlády pro BOZP bere na vědomí zprávu České školní inspekce
a přednesené informace a to, že problematika BOZ ve školství bude projednána
ve Stálém výboru č. 4 za účasti kompetentních zástupců Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, České školní inspekce a předsedy Stálého výboru Rady
vlády pro BOZP pro legislativu a s výsledky bude Rada vlády seznámena.
5. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období
2015 – 2016“
K aktuálnímu stavu přípravy systému úrazového pojištění
V úvodu Ing. Radka Sokolová konstatovala, že z hlediska Rady vlády pro BOZP
je jednou z nejdůležitějších priorit NAP BOZP zavedení funkčního systému
úrazového pojištění, které dlouhodobě sleduje Pracovní skupina k úrazovému
pojištění pod vedením Bc. Bělohlávkové. Jeho význam pro oblast BOZP spočívá,
mimo jiné, i v možnosti financování prevence a rehabilitace v oblasti BOZP
z přebytků tohoto pojištění.
K tomuto úkolu NAP BOZP byl proto přizván JUDr. Tomáš Hejkal, vedoucí
oddělení nemocenského a úrazového pojištění MPSV.
JUDr. Tomáš Hejkal zrekapituloval, že materiál „Způsob provádění pojištění
odpovědnosti zaměstnanců při pracovním úrazu a nemoci z povolání“ se čtyřmi
variantami byl v květnu 2015 předložen vládě k projednání. 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. Tam se materiál projednával 26. 8. 2015.
JUDr. Hejkal Radu podrobně informoval o průběhu tohoto projednávání, kde se
dohodlo, že MPSV předloží vládě nový materiál, ve kterém budou pouze varianty
A a B. Vláda tak bude rozhodovat o variantě provozování systému soukromými
pojišťovnami nebo Českou správou sociálního zabezpečení. Materiál byl
zpracován a je nyní posuzován na MPSV.
Jaroslav Bek připomněl zrušení zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, s tím, že v dalším období je v platnosti vyhláška MF ČR
č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění
odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání,
a konstatoval, že to znamená podporu varianty A. Vyjádřil pochybnost
o připravenosti ČSSZ. Uvedl příklad Rakouska, Německa a Francie, kde fungují
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nezávislé neziskové pojišťovny podporující oblast prevence bezpečnosti práce
v oborech, které mají pod sebou.
JUDr. Tomáš Hejkal v odpovědi uvedl, že nyní je odškodňování pracovních úrazů
v režimu ZP a vyhláška č. 125/1993 Sb., zůstává pro tuto chvíli v platnosti, aby
nevznikly pochybnosti jak postupovat. Teprve na základě nového zákona
o úrazovém pojištění se bude řešit provádění pojištění v nových podmínkách.
Pokud jde o ČSSZ, tak tam probíhají interní práce pro případ, že by byla vybrána
varianta B. Kromě toho si MPSV nechalo posoudit nezávislou institucí schopnost
ČSSZ realizovat agendu úrazového pojištění v ČR s výsledkem, že ČSSZ je
za určitých podmínek schopna úrazové pojištění zabezpečit.
Bc. Libuše Bělohlávková požádala o zápis z jednání Koaliční rady a o nový
materiál pro vládu. Vyjádřila politování, že se nikdo nezabýval materiály
připravenými v rámci činnosti Odborné komise MPSV Radou vlády pro BOZP,
které doporučují variantu C – jednu úrazovou pojišťovnu. Ing. Radka Sokolová
také požádala o zápis z Koaliční rady a materiál připravovaný po jednání Koaliční
rady na MPSV pro jednání vlády.
JUDr. Tomáš Hejkal sdělil, že Koaliční rada, podle jeho informací, zápisy nedělá
a nový materiál pro vládu, po jeho schválení na MPSV, může Rada vlády dostat.
V reakci na vystoupení Bc. Bělohlávkové připomněl, že materiál Rady vlády byl
součástí úvodního materiálu k úrazovému pojištění pro vládu ČR.
Bc. Bělohlávková uvedla, že podle Národního akčního programu BOZP má Rada
vlády pro BOZP spolupracovat na přípravě právní úpravy systému úrazového
pojištění; takto si ale spolupráci nepředstavuje. JUDr. Tomáš Hejkal bude toto
stanovisko tlumočit.
Místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová uvedla, že je chybou, že se jednání
Rady již po několikáté neúčastní současně ani předsedkyně Rady – ministryně
práce a sociálních věcí a ani 1. místopředseda Rady – náměstek ministryně práce
a sociálních věcí Ing. Jan Marek
Závěr
Rada vlády
- bere na vědomí informaci k aktuálnímu stavu přípravy systému úrazového
pojištění,
- žádá MPSV, aby byl materiál zpracovaný na základě rozhodnutí Koaliční rady
předložen Radě vlády pro BOZP,
- požaduje, aby se jednání Rady v případě, že se nemůže zúčastnit
předsedkyně Rady, účastnil 1. místopředseda Rady.
Kontrola plnění ostatních úkolů NAP BOZP
Ing. Radka Sokolová uvedla, že projednány by měly být především ty úkoly
z Národního akčního programu BOZP pro období 2015 – 2016, které mají termín
splnění do konce června 2015 a nejsou splněny, úkoly s termínem splnění
do konce září 2015 a úkoly, o kterých má být podána průběžná informace o stavu
plnění.
Jedná se vedle již projednaných úkolů, jako je zavedení funkčního
systému úrazového pojištění, úkolů č. 7 a č. 8, které se týkají oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, o další úkoly.
Bc. Libuše Bělohlávková informovala o stavu prací a harmonogramu další
přípravy aktualizace Národní politiky BOZP. Pracovní skupina chce připravit
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návrh, rozeslat jej stálým výborům Rady k připomínkám, aby dopracovaný
materiál byl předložen na prosincové zasedání Rady vlády. Problémem je, že
není zajištěno financování v oblasti BOZP.
Bc. Bělohlávková doporučila, aby se na příštím jednání Rada podrobněji zabývala
problematikou systémového řešení ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu
a nemoci z povolání (úkol č. 9 NAP BOZP) a na jednání byl přizván kompetentní
zástupce sociální sekce MPSV.
Závěr
Rada vlády pro BOZP bere informace a návrhy k plnění NAP BOZP na vědomí.

6. Zprávy o stavu bezpečnosti v hornictví a o kontrolní činnosti odborových
organizací nad stavem BOZP za rok 2014.
6a) Zpráva o stavu bezpečnosti v hornictví za rok 2014
S prezentací k této zprávě, kterou obdrželi členové Rady předem, vystoupil
Ing. Bohuslav Machek, Ph.D. z ČBÚ. Tato zpráva je předkládána vládě na
základě Usnesení vlády ČR č. 153 ze dne 12. března 2013. Zpráva o stavu
bezpečnosti v hornictví hodnotí stav bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu
v organizacích, které ve smyslu zákona č. 61/1988 Sb., vykonávají hornickou
činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem a v organizacích, které
nakládají s výbušninami. Zpráva stručně hodnotí i výkon vrchního dozoru nad
zajišťováním bezpečného stavu podzemních objektů. Ve srovnání s rokem 2013
došlo v roce 2014 k nárůstu počtu smrtelných pracovních úrazů (celkem 11),
celkový počet pracovních úrazů (604) ale stagnoval a byl nejnižší v celé historii
sledování úrazovosti v oblasti dozoru orgány státní báňské správy. Proti roku
2006 byl v roce 2014 zaznamenán pokles počtu úrazů o 54 %. V závěru svého
vystoupení Ing. Machek připomněl více než 10 let organizovanou soutěž o cenu
„Zlatý Permon“, jejímž hlavním cílem je především napomáhat ke zvyšování
úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zlepšování pracovních podmínek
v organizacích dozorovaných státní báňskou správou. S politováním konstatoval,
že pojišťovna Kooperativa odmítla v tomto roce přispět na ceny pro odměněné.
V reakci to členové Rady komentovali jako negativní příklad toho, jak by
fungovalo komerční úrazové pojištění.
6b) Zprávy o činnosti odborových organizací v oblasti BOZP za rok 2014
V rámci tohoto bodu byly předneseny informace o činnosti v oblasti BOZP
za Českomoravskou konfederaci odborových svazů a za Odborový svaz
pracovníků zemědělství a výživy – ASO ČR. Prezentace ČMKOS a ASO byly
členům Rady rozeslány předem.
S prezentací o kontrolní činnosti v oblasti BOZP za rok 2014 v rámci ČMKOS
vystoupil Zbyněk Moravec. Informoval o poradách, na kterých si odboroví
inspektoři vyměňují zkušenosti. Informoval členy Rady o počtu provedených
kontrol a počtu zjištěných závad u zaměstnavatelů. Zmínil také právní předpisy
a ustanovení, která jsou nejčastěji porušována. Podrobněji se věnoval poznatkům
zjištěným kontrolou provedenou u zaměstnavatelů v souladu s § 322 ZP.
Součástí přednesené informace byly také nejčastější problémy a překážky,
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se kterými se setkávají odborové organizace při výkonu kontroly. Situace se ale
oproti minulosti výrazně zlepšila, inspektoři například nenarážejí na to, že by je
zaměstnavatelé odmítali vpustit. Ocenil dohodu se SÚIP. V závěru se zmínil také
o ostatní činnosti odborových organizací, jako je například metodická pomoc
v oblasti BOZP, účast při přípravě kolektivních smluv a účast při odškodňování
pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zmínil se o problematice používání OOPP
v ústavech sociální péče.
S prezentací za ASO ČR, připravenou v rámci Odborového svazu pracovníků
zemědělství a výživy, vystoupil Ing. Jaromír Šedivec. Představil všechny
odborové svazy sdružené v Asociaci samostatných odborů, za které je souhrnná
informace zpracována. Informoval o počtu a zařazení svazových inspektorů. Dále
uvedl údaje o počtu provedených kontrol a k šetření pracovních úrazů. Obdobně
jako v předchozí prezentaci zmínil poznatky svazové inspekce a nejčastější
příčiny úrazů. Zazněla informace o nejčastějších závadách u zaměstnavatelů,
další činnosti ASO a byla pozitivně vyzdvihnuta spolupráce se SÚIP.
Závěr k bodu 6:
Rada vlády pro BOZP bere výše uvedené zprávy za rok 2014 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 bodech č. 2, 4 a 5.
Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní
problematiku, informovala, že výbor zasedá pravidelně měsíčně. Na jednání dne
10. 9. 2015 mimo jiné projednal rozeslané podkladové materiály k programu
47. zasedání Rady. Výbor se zaměřuje na postupné projednávání problematiky
BOZP v jednotlivých odvětvích - jako první byl resort zdravotnictví. Na příštím
zasedání se bude výbor detailně zabývat problematikou BOZ ve školství. Dalším
odvětvím, na které se výbor zaměří, bude stavebnictví.
Místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová předložila členům Rady návrh na
doplnění člena stálého výboru Rady, a to:
 na návrh MPSV rozšířit Stálý výbor pro legislativu o Ing. Jiřího Valu, Ph.D. –
zaměstnance Fakulty bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské
Technické univerzity v Ostravě.
Závěry k bodu 7:
Rada vlády pro BOZP
- bere na vědomí přednesené informace o činnosti stálých výborů a
- schvaluje předložený návrh MPSV na doplnění Stálého výboru pro legislativu
o Ing. Jiřího Valu, Ph.D.
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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)
Ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce – RNDr. Stanislav Malý, PhD.,
a Bc. Libuše Bělohlávková informovali Radu o návštěvě paní ministryně práce
a sociálních věcí ve VÚBP, v. v. i.
Závěr k bodu 8:
Rada vlády pro BOZP vzala přednesenou informaci na vědomí.
9. Různé
Vzhledem k tomu, že nikdo z členů Rady vlády pro BOZP neměl zájem v rámci
tohoto bodu vystoupit, poděkovala předsedající místopředsedkyně Rady
Ing. Radka Sokolová členům Rady za aktivní přístup k jednání a 47. zasedání
Rady ukončila.

Příští 48. zasedání Rady vlády pro BOZP se uskuteční podle schváleného plánu
práce v pátek 11. prosince 2015 od 9:30 hodin.

Zapsal:
Ing. Petr Mráz
tajemník Rady vlády pro BOZP
Zápis ověřili:
Bc. Libuše Bělohlávková
Mgr. Miroslav Kosina

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