
 

Z á p i s   

ze 41. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 

Datum a místo zasedání 

Dne 28. března 2014 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. 
do 12:30 hod.    
 
Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 41. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Českého statistického úřadu.  

 
Jednání Rady zahájila a řídila její předsedkyně a ministryně práce a sociálních věcí 
Mgr. Michaela Marksová, od části bodu č. 3 jednání Rady řídil 1. místopředseda 
Rady Ing. Jan Marek.    
 

 
V úvodu  

 předsedkyně Rady uvítala přítomné a zmínila význam tohoto poradního orgánu 
vlády pro oblast BOZP;  

 byli představeni noví členové Rady místopředsedkyně Rady Ing. Radka Sokolová 
a 1. místopředseda Rady Ing. Jan Marek;   

 byli zvoleni ověřovateli zápisu ze 41. zasedání Rady Mgr. Lumír Zezulka 
a doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.;   

 předsedkyně Rady přivítala JUDr. Jiřího Biskupa, vrchního ředitele sekce sociálně 
pojistných systémů MPSV, který byl pozván k projednání bodu č. 2 – 
„Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání – aktuální stav“;   

 byl schválen program jednání Rady.    
 
 
Program zasedání 

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

2014“ a příprava Národního akčního programu BOZP na další období.   
4.  Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 

2013. 
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 ze 40. zasedání Rady a plnění úkolů ze zasedání Rady 

K zápisu ze 40. zasedání a k plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    

Rada bere zápis ze 40. zasedání na vědomí. 
 
 

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

K tomuto bodu byl s ohledem na projednávanou problematiku přizván vrchní 
ředitel sekce sociálně pojistných systémů MPSV JUDr. Jiří Biskup, který seznámil 
členy Rady s aktuálním vývojem. Zejména uvedl, že byl do poslanecké sněmovny 
předložen návrh právního předpisu, jímž se navrhuje odklad účinnosti zákona 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, na 1. 1. 2016. V současné 
době je tento návrh po prvním čtení přikázán k projednání Výboru pro sociální 
politiku PS PČR. MPSV nyní pracuje na analytickém rozhodovacím materiálu 
nelegislativní povahy s názvem „Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci 
z povolání“, určeném pro vládu ČR. Materiál má provést objektivní popis 
současného stavu zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání 
a celkové zhodnocení možných budoucích variant věcného řešení tohoto 
zabezpečení (s uvedením jejich kladů a záporů), především v současné době 
platného a účinného systému zabezpečení při pracovním úrazu podle zákoníku 
práce a platného, byť neúčinného systému úrazového pojištění zaměstnanců. 
MPSV uvedený materiál pracovně konzultovalo s jednotlivými odborníky na 
danou problematiku. Poslední verze materiálu je aktuálně rozesílána do vnitřního 
připomínkového řízení.  Rozeslání do standardního vnějšího připomínkového 
řízení se předpokládá dne 9. 5. 2014. Podle nelegislativního plánu prací, by měl 
být materiál předložen vládě ČR do konce září tohoto roku. Bc. Bělohlávková dále 
připomněla výjezdní zasedání Výboru pro sociální politiku PS PČR, na kterém se 
problematika úrazového pojištění rovněž projednávala. Pracovní skupina Rady 
vlády pro BOZP k úrazovému pojištění připravuje k uvedenému analytickému 
materiálu stanovisko. Mgr. Ing. Hahn se v následné diskuzi přiklonil k dávkovému 
systému před komerčním způsobem zabezpečení. Rovněž předsedkyně Rady 
Mgr. Marksová uvedla, že by se spíše přikláněla k variantě veřejnoprávního 
systému zabezpečení. Bc. Bělohlávková navrhla uspořádat k problematice 
úrazového pojištění mimořádné zasedání Rady vlády pro BOZP, na kterém by 
bylo formulováno doporučení vládě ČR.     
 
 
Závěr k bodu 2: 

Rada schválila svolání mimořádného zasedání Rady vlády pro BOZP 
k problematice úrazového pojištění s tím, že bude v Radě připraveno variantní 
stanovisko pro vládu ČR.  
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3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2013 
– 2014“ a příprava Národního akčního programu BOZP na další období 

 
V rámci tohoto bodu jsou projednány především úkoly (opatření) z Národního 
akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014, které mají termín splnění 
ke konci března 2014 a nesplněné úkoly z předchozího období.  
 
K Prioritě I. - Zavedení funkčního systému úrazového pojištění  
Opatření č. 1 – „Projednat v Radě vlády zprávu o aktuálním stavu prací na právní 
úpravě úrazového pojištění, směřující k nabytí účinnosti od 1. ledna 2015, a dále 
důsledně sledovat a vyhodnocovat stav plnění úkolů k přípravě systému 
úrazového pojištění až do stavu jeho faktického zavedení do praxe.“   
K Prioritě II. – Zajištění financování systému BOZP 
Opatření č. 2 – „Připravit a projednat v Radě vlády návrh na zajištění financování 
opatření k realizaci priorit a cílů Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, schválené usnesením vlády č. 920 ze dne 23. července 2008.“ 
Aktuální stav v oblasti úrazového pojištění byl projednán v rámci bodu 2 zasedání 
Rady. Oba úkoly dlouhodobě sleduje Pracovní skupina Rady k úrazovému 
pojištění pod vedením Bc. Bělohlávkové, která uvedla, že je důležité jednat 
o financování oblasti prevence a rehabilitace. Připomněla, že podle neúčinného, 
ale platného zákona o úrazovém pojištění by náleželo 6 % z vyplacených dávek 
právě na prevenci a rehabilitaci v oblasti BOZP (ve finančním vyjádření přes 
200 mil. Kč ročně). Uvedená pracovní skupina přitom v minulosti již připravila 
materiály, ve kterých je popisován možný způsob uvolňování finančních 
prostředků z úrazového pojištění do této oblasti. Uvítala by proto, aby při jednání 
o odkladu účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, 
bylo jednáno také o uvolnění finančních prostředků na prevenci a rehabilitaci.  
Předsedkyně Rady Mgr. Marksová by uvítala v této otázce případné podklady, 
které by využila pro další jednání.   
 
K Prioritě III. – Prevence pracovních rizik 
Opatření č. 5 – „Zpracovat a předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti 
provozu technických zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života 
a zdraví.“ 
Úkol řeší pracovní skupina působící při Stálém výboru pro technickou 
bezpečnost. Pracovní skupina začala řešit jednotlivé body se zaměřením 
na řešení následujících otázek: definice vyhrazených technických zařízení, rozsah 
aplikace zákona, povaha a výkon odborného dozoru, způsob provádění 
potřebných odborných úkonů a povaha a povinnosti revizních techniků. O jednání 
pracovní skupiny informoval Mgr. Zezulka. Konstatoval, že je nutné stanovit jakým 
směrem se dále v této oblasti ubírat. Za poslední roky bylo připraveno několik 
materiálů, na kterých pracovala řada odborníků. J. Bek uvedl, že v polovině 
března proběhlo na Hospodářské komoře jednání, které se zabývalo i touto 
problematikou a v následujících dnech by mělo být jednáno s MPO a MPSV 
o vytvoření širší pracovní skupiny. JUDr. Vaňásek, ředitel odboru služeb trhu 
práce MPSV připomněl, že v minulosti byla odmítnuta podoba tzv. střechového 
zákona, neboť se jedná o záležitost více resortů a není jednoduché tak nalézt 
shodu. Otázkou je, zda je vůle pro střechový zákon či nikoliv. Rovněž je důležité 
vyjasnit otázku institucionální a otázku co je považováno za technické zařízení. 
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Nyní je však návrh dalšího postupu očekáván od zřízené pracovní skupiny 
v rámci Stálého výboru pro technickou bezpečnost, která byla jeho zpracováním 
pověřena Radou vlády pro BOZP.  
Bc. Bělohlávková navrhla uspořádat k této problematice kulatý stůl za účasti 
všech zainteresovaných subjektů.  
Rada vlády pro BOZP uložila předsedkyni Rady svolat kulatý stůl všech 
relevantních aktérů v oblasti bezpečnosti provozu technických zařízení.        

 
K Prioritě IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů 
Opatření č. 8 – „Předložit návrh právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních ve smyslu 
§ 29 školského zákona, se zvláštním zaměřením na teoretickou výuku, praktickou 
výuku a praktickou přípravu na povolání.“ 
Opatření č. 9 – „Připravit návrh právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví 
studentů vysokých škol, včetně evidence a dokumentace jejich úrazů, vzniklých 
v rámci studia.“  
Úkoly č. 8 a 9 se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů. 
Jedná se o úkoly, za jejichž plnění zodpovídá resort MŠMT. 
K opatření č. 8 Bc. Bělohlávková uvedla, že návrh vyhlášky k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních ve smyslu § 29 školského zákona, je připraven. Vydání této vyhlášky, 
kterou by uvítali zástupci škol, bylo však minulým vedením MŠMT zastaveno. 
Dále informovala o jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
PhDr. Fryčem, se kterým projednávala kromě této problematiky také přípravu již 
tradiční národní konference k Bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v České 
republice – aktuální témata 2014. Jako další krok se očekává, že MŠMT svolá 
v dubnu t. r. pracovní skupinu k projednání a případné úpravě uvedené vyhlášky. 
R. Křepinský dále konstatoval, že metodické pokyny pro tuto oblast vydané 
MŠMT nejsou závazné, resp. se jimi řídí pouze školská zařízení zřizovaná MŠMT. 
Návrh vyhlášky je připraven již od roku 2009 a nyní je tedy možná diskuze nad 
případnou úpravou vyhlášky. Také poznamenal, že z praxe a z rozhovorů 
s řediteli škol je zřejmé, že by vedení škol vydání vyhlášky uvítalo a nepovažuje ji 
za omezování svých kompetencí. 
Zástupkyně MŠMT Mgr. Šmídová k výše uvedenému konstatovala, že současný 
ministr pověřil právní odbor MŠMT, aby posoudil návrh vyhlášky ohledně možné 
kolize s dalšími právními předpisy. Bude-li nutné návrhy vyhlášky upravit, tak 
po zapracování nezbytných změn bude návrh možno odeslat do připomínkového 
řízení.  
Rada vlády pro BOZP rozhodla o posunutí termínu u opatření č. 8, a to na 
30. 9. 2014 s tím, že průběžná informace bude podána do 30. 5. 2014.          

 
K Prioritě V. - Rehabilitace po pracovním úrazu a nemoci z povolání  
K Opatření č. 10 – „Připravit a projednat v Radě vlády návrh systémového řešení 
ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání směřující  
ke zmírnění sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce  
a ke zpětnému začlenění do pracovního procesu, včetně stanovení konkrétních 
opatření k realizaci.“ 
Bc. Bělohlávková informovala, že v září minulého roku byla obnovena činnost 
mezirezortní pracovní skupiny k systémovému řešení ucelené rehabilitace osob 
po pracovním úrazu a nemoci z povolání. Připravený návrh tezí právní úpravy 
koordinované rehabilitace byl koncem roku zaslán do vnitřního připomínkového 
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řízení. Ohledně dalších kroků se informovala u náměstkyně ministryně práce 
a sociálních věcí, Ing. Stöcklové, která sdělila, že za účelem lepšího posouzení 
uvedené problematiky byla vytvořena nová pracovní skupina.  
Mgr. Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb MPSV uvedl, že 
si váží dosavadní činnosti mezirezortní pracovní skupiny k systémovému řešení 
ucelené rehabilitace osob po pracovním úrazu a nemoci z povolání a že se počítá 
s jejím zapojením do další spolupráce. Vytvořený materiál „Teze právní úpravy 
koordinace rehabilitace osob se zdravotním postižením“, bude jedním z hlavních 
podkladů pro jednání nově vytvořené meziresortní pracovní skupiny pro oblast 
sociálně zdravotního pomezí. Koordinace rehabilitace bude podle něj jedním 
z hlavních témat nově vzniklých dílčích pracovních skupin. K materiálu, který byl 
koncem roku zaslán do vnitřního připomínkového řízení, byla vznesena řada 
zásadních připomínek. Proto je nyní cílem připravit komplexní materiál v oblasti 
sociálně zdravotního pomezí, který bude obsahovat rovněž teze k aktualizace 
stávající právní úpravy.  
Ing. Marek uvedl, že danou problematiku projedná s náměstkyní ministryně, 
Ing. Stöcklovou.  
Rada vlády pro BOZP vzala přednesenou informaci na vědomí.  
 
 

4. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
za rok 2013 

Úvodní slovo k předloženému návrhu výroční zprávy přednesl tajemník Rady 
Ing. Mráz. Uvedl, že výroční zpráva byla zpracována podle povinné osnovy, 
ve smyslu usnesení vlády č. 175 ze dne 20. února 2002. Obsahuje informace 
o složení Rady, její činnosti včetně popisu činnosti stálých výborů a pracovních 
skupin Rady v roce 2013. 
Bc. Bělohlávková ocenila zpracovanou výroční zprávu, přičemž by uvítala, kdyby 
výroční zpráva nebyla vládě ČR předkládána pouze pro informaci, ale 
k projednání. Zároveň zmínila nepříznivý stav, který nastal po organizačních 
opatřeních v říjnu v roce 2012 v oddělení bezpečnosti práce, jehož součástí je 
i sekretariát Rady. Oddělení bezpečnosti práce přišlo o dva zaměstnance, 
přičemž jeden z nich byl také členem sekretariátu Rady, který nyní zabezpečuje 
pouze tajemník Rady. Doporučuje tuto situaci řešit a zvážit posílení oddělení 
bezpečnosti práce a sekretariátu Rady alespoň o dva lidi, tedy vrátit situaci 
do původního stavu. 1. místopředseda Rady a náměstek ministryně práce 
a sociálních věcí Ing. Marek si je vědom toho, že tato oblast je dlouhodobě 
personálně poddimenzována. Ing. Hrobský navrhl, aby se Rada usnesla 
na doporučení Rady vedení MPSV k této situaci.     
 
Závěry k bodu 4:   
 
Rada:  
1. Schvaluje Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2013. 
2. Ukládá tajemníkovi Rady připravit výroční zprávu tak, aby mohla být 

předložena vládě ČR nejpozději do 31. května 2014. 
3. Doporučuje vedení Ministerstva práce a sociálních věcí z hlediska činnosti 

v oblasti BOZP posílit personální obsazení příslušného věcného útvaru MPSV.  
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5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 

Předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost Mgr. Zezulka doplnil 
informaci z projednávaného bodu č. 3 k problematice vyhrazených technických 
zařízení. Zásadní je rozhodnutí, zda navrhovaná právní úprava k zajištění 
bezpečnosti provozu technických zařízení bude formou střechového zákona nebo 
jinou formou. Avizoval, že se hodlá sejít s ředitelem odboru služeb trhu práce 
MPSV, JUDr. Vaňáskem, a to ještě před svoláním kulatého stolu všech 
relevantních aktérů v oblasti bezpečnosti provozu technických zařízení.   
R. Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu, uvedl, že se výbor v tomto 
roce sešel jedenkrát. Hlavním bodem jednání byl plán legislativních prací vlády, 
který byl rozeslán do připomínkového řízení 25. února 2014 s krátkou lhůtou 
k vyjádření. Konstatoval, že v tomto plánu Ministerstvo zdravotnictví počítá 
v letošním roce s novelou zákona č. 373/2011 Sb. Dále je v legislativním plánu 
prací zahrnut také věcný záměr zákona o technických požadavcích na výrobky 
a technickou normalizaci. Stálý výbor projednával rovněž návrh novely nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., kde se předpokládá nabytí účinnosti k 1. 1. 2015. Členové 
výboru se zabývali návrhem vyhlášky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
a projednali také návrh novely zákona č. 309/2006 Sb. Předseda výboru 
informoval o výsledcích Pracovní skupiny pro tvorbu nařízení vlády, které by mělo 
nahradit stávající NV č. 28/2002 Sb. Důležité bude rovněž řádně odůvodnit 
předložený návrh nového nařízení vlády. Ocenil činnost uvedené pracovní 
skupiny a poděkoval jejím členům za jejich aktivní přístup.  
Předsedkyně Stálého výboru č. 3 – pro vzdělávání a výzkum, PhDr. Kleinová, 
CSc., informovala, že stálý výbor spolupracuje a sleduje vývoj připravované 
novely zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci), ve znění pozdějších předpisů. Na této novele pracovala celý loňský rok 
pracovní skupina složená z odborníků z oblasti BOZP, která velmi důkladně 
posuzovala jednotlivá ustanovení. Práce na novele by měly být v letošním roce 
hotové. JUDr. Vaňásek upřesnil, že návrh novely by měl být předložen do vlády 
v prosinci tohoto roku. Dále zmínila také provázání na zákon č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), v platném znění. Stálý výbor 
připravoval a projednával další možnosti pro vzdělávání odborníků v oblasti BOZP 
v rámci tzv. celoživotního vzdělávání.   
Bc. Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru č. 4 – pro sociální a zdravotní 
problematiku, uvedla, že výbor zasedal od posledního zasedání Rady podle 
schváleného plánu práce celkem dvakrát. Stálý výbor se na svých zasedáních 
zabýval především opatřeními Národního akčního programu BOZP, které jsou 
v gesci výboru. Zejména to tak byla problematika úrazového pojištění, která byla 
projednávána již v rámci bodu č. 2 a 3 jednání Rady. Členové stálého výboru 
se zabývali také aktuálními tématy z hlediska odškodňování pracovních úrazů 
a nemocí z povolání v souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského 
zákoníku. Právě nový občanský zákoník zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., podle 
které bylo dosud postupováno a uplatňováno odškodňování bolestného a ztížení 
společenského uplatnění. Předsedkyně výboru připomněla, že Rada na svém 
prosincovém zasedání doporučila, aby Ministerstvo zdravotnictví, které spolu 
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s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydalo vyhlášku č. 440/2001 Sb., 
uveřejnilo na svých webových stránkách sdělení, že se od 1. 1. 2014 při vydávání 
lékařských posudků o bodovém hodnocení bolesti a ztížení společenského 
uplatnění při odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání nadále 
postupuje podle této vyhlášky. Zároveň se na společném jednání ministrů obou 
uvedených resortů dohodlo, že bude MZd, ve spolupráci s MPSV, vydána 
náhrada za zrušenou vyhlášku. Rovněž připomněla přípravy na čtvrtý ročník 
národní konference k Bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství v České republice 
– aktuální témata 2014, která se uskuteční počátkem června t. r. V současné 
době probíhají práce na programové části konference a uskutečnilo se i jednání 
na MŠMT, za účasti Bc. Bělohlávkové a náměstka ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy PhDr. Fryče.     
Dále zmínila, že již několikrát byly ve stálém výboru projednávány stížnosti 
na odškodňování pracovních úrazů pojišťovnou Kooperativa, která se snaží 
v mnoha případech rozhodovat o tom, zda se jedná o pracovní úraz či nikoliv. 
To však není v působnosti pojišťovny, ale zaměstnavatele. Mgr. Ing. Hahn uvedl 
aktuální případ, kdy pojišťovna Kooperativa nutí zaměstnavatele snížit 
odškodnění pracovního úrazu. R. Křepinský připomněl, že rozhodne-li pojišťovna 
o tom, že neuzná pracovní úraz, pak má zaměstnanec možnost soudního sporu, 
ale ten musí vést proti zaměstnavateli a ne proti pojišťovně. V této souvislosti 
navrhl zvážit vyvolat jednání s pojišťovnou Kooperativa. Mgr. Ing. Hahn by před 
zahájením takového jednání doporučoval problematiku projednat také 
s Ministerstvem financí a dosáhnout s ním shody v dané záležitosti. 
1. místopředseda Rady Ing. Marek rozhodl o projednání uvedené nepříznivé 
situace v první fázi s generálním inspektorem SÚIP Mgr. Ing. Hahnem, zvážit 
možné způsoby řešení, a vrátit se k tomuto problému na dalších zasedáních 
Rady.  
Doc. MUDr. Urban, CSc., zrekapituloval činnost Pracovní skupiny k přípravě 
návrhu na aktualizaci Seznamu nemocí z povolání. Důvodem zpracování bylo 
plnění Národního akčního programu BOZP  pro období 2013 – 2014, Priority III/7. 
Opatření ukládá pravidelně ve dvouletých intervalech provádět revizi Seznamu 
nemocí z povolání a v případě potřeby navrhnout jeho aktualizaci. Tato pracovní 
skupina doporučila na minulém zasedání předsedovi Rady, aby inicioval 
legislativní proces vedoucí k aktualizaci Seznamu nemocí z povolání ve smyslu 
předloženého návrhu. Celkem se k realizaci doporučilo 6 návrhů, které byly 
doplněny ještě o jeden návrh uplatněný na prosincovém zasedání Rady 
zástupkyní MZd, MUDr. Sixtovou. Z pověření Rady se tak pracovní skupina sešla 
ještě na svém lednovém zasedání, návrh MZd projednala a připravila řešení, 
které předala k dalšímu legislativnímu postupu MPSV. JUDr. Dvořák tuto 
informaci doplnil o aktuální stav legislativního procesu. Uvedl, že byl řešen 
problém konkretizací jednotlivých nemocí z povolání tak, aby praxe posudkových 
lékařů byla stejná v rámci celé republiky. V této věci proběhla jednání s odborem 
posudkové služby MPSV, kdy byla řešena možnost vytvoření předpisu, který by 
aplikační praxi jednotlivých posudkových lékařů sjednotil. Toto by však bylo velmi 
složité a nyní je nutno vydat nový Seznam nemocí z povolání. Bylo tak 
rozhodnuto, že se na uvedeném předpisu začne pracovat, ale až pro využití 
v dalším období. Legislativním odborem proto již byly zahájeny činnosti vedoucí 
k vydání nového Seznamu.   

Závěr k bodu 5:    

Rada vzala přednesené informace na vědomí. 
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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) 

 
Zástupkyně Ministerstva zdravotnictví, MUDr. Sixtová, informovala o připravované 
novele zákona č. 373/2011 Sb. a přípravě nové vyhlášky jako náhrady 
za vyhlášku č. 440/2001 Sb., která byla zrušena novým občanským zákoníkem.  
 
JUDr. Dvořák informoval o předání návrhu novely nařízení vlády č. 201/2010 Sb. 
legislativnímu odboru MPSV. Dále informoval, že v rámci sektorové dohody mezi 
MŠMT, MPSV a Hospodářskou komorou vznikl tým, který zpracoval novou 
vyhlášku o odborné způsobilosti v elektrotechnice. Ta byla upravena z hlediska 
legislativně technických parametrů a byla dne 19. 12. 2013 předána na 
legislativní odbor MPSV. V případě nového nařízení vlády, které má nahradit 
nařízení vlády č. 28/2002 Sb., uvítal spolupráci na důvodové zprávě se Stálým 
výborem pro legislativu.   
 
 

7. Různé 

 
Z. Moravec zmínil problém, který se vyskytuje v domovech důchodců, kde 
dochází k překračování limitů v oblasti fyzické zátěže u zaměstnanců. Požádal 
zástupkyni Ministerstva zdravotnictví, aby byla v této záležitosti provedena 
příslušná opatření ke zlepšení stavu. MUDr. Sixtová uvedla, že každý 
zaměstnavatel je povinen vyhodnotit rizika a povinen kategorizovat. Řada 
zdravotnických zařízení má rizikový faktor fyzické zátěže zařazen do kategorie 
třetí. Zaměstnavatel je přitom povinen navrhnout opatření na snížení 
a minimalizaci rizik.  
 
Ing. Marek v této souvislosti zmínil jednání k materiálu Akční plán pro zvyšování 
zaměstnanosti, kde jedním z opatření je změna statutu osoby, která by pečovala 
o osoby, které mají přiznaný stupeň třetí případně čtvrtý.  
 
Mgr. Petrželka informoval členy Rady o zasedání Employers´ Interest Group 
Poradního výboru EK pro BOZP, které se konalo v Lucemburku. Jednou z 
průběžných aktivit tohoto orgánu, týkající se bezpečnosti v dopravě, je interaktivní 
portál v anglickém jazyce na adrese http://oshavesafetest.gocept.com/.   
 
Bc. Bělohlávková požádala na příští zasedání Rady o lepší technické vybavení 
pro jednání Rady (PC, dataprojektor, mikrofony). Bude provedeno opatření 
ke zlepšení technického vybavení.   
 
Mgr. Ing. Hahn požádal o přesunutí projednání Zprávy o činnosti SÚIP 
ze zářijového zasedání na zasedání Rady v červnu. Ing. Marek tento přesun 
na dřívější zasedání Rady uvítal.  
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Příští řádné zasedání Rady vlády pro BOZP se uskuteční podle plánu práce 
v pátek 20. června 2014 od 9:30 hodin. 
 
 
Termín mimořádného zasedání Rady vlády pro BOZP k problematice 
úrazového pojištění bude stanoven předsedkyní Rady v květnu t. r.  
 
 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
 
Zápis ověřili: 
Mgr. Lumír Zezulka  
doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.  
 
 
 
 

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


