
Z á p i s   

z 37. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

 
 

Datum a místo zasedání 

Dne 29. března 2013 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 9:30 hod. 
do 12:30 hod.    
 

Přítomni 

Dle připojené prezenční listiny.   

Pověření k zastupování na 37. zasedání Rady, na základě čl. 5 Statutu Rady, předali 
zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva 
vnitra, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany, Ministerstva dopravy, 
Českého statistického úřadu a Českého báňského úřadu.  

 
Z pověření předsedkyně Rady Ing. Ludmily Müllerové jednání zahájil a řídil 
1. místopředseda Rady – Mgr. Roman Chlopčík, náměstek ministryně práce 
a sociálních věcí.  
 
V úvodu  

 omluvil paní ministryni, která se nemohla jednání z pracovních důvodů zúčastnit;  

 navrhl za ověřovatele zápisu z 37. zasedání Rady Jaroslava Beka a Roberta 
Křepinského. Rada vyslovila s tímto návrhem souhlas;     

 vyzval přítomné k předložení návrhů na změny nebo doplnění programu 
37. zasedání Rady. Návrhy předloženy nebyly a  program byl schválen.  

 

Program zasedání 

1. Kontrola zápisu a úkolů z minulého zasedání Rady 

2. Výroční zpráva Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci za rok 2012 

3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 
2014“  

a) Priorita I. – Zavedení funkčního systému úrazového pojištění (Opatření č. 1) 

b) Priorita II. – Zajištění financování systému BOZP (Opatření č. 2) 

c) Priorita IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů (Opatření č. 8)  

d) Priorita VII. – Výzkum a vývoj (Opatření č. 3 a č. 15) 

4. Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických zařízení 

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 36. zasedání Rady a plnění úkolů ze zasedání Rady 

K zápisu z 36. zasedání a k plnění úkolů neměli členové Rady připomínky.  

Závěr k bodu 1:    

Rada bere zápis z 36. zasedání na vědomí. 

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

2012 
 

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 2012. Zpráva o činnosti Stálého výboru pro sociální 
a zdravotní problematiku včetně zprávy o činnosti pracovní skupiny pro národní 
dokumenty BOZP a pro úrazové pojištění byla předsedkyní Bc. Bělohlávkovou 
zaslána dodatečně a z tohoto důvodu uvedenou část výroční zprávy představila 
v rámci projednávání tohoto bodu.  
Ing. Hykel z ČBÚ připomněl, že u informace z 36. zasedání Rady, není 
dostatečně popsán stav v oblasti výzkumu a vývoje. Na tomto zasedání uvedl, že 
kromě toho, že klesá počet projektů vědy a výzkumu v oblasti BOZP, tak samotný 
systém vědy a výzkumu je nevhodný pro záměry v oblasti BOZP, které lze 
obtížně uplatnit.  
Bc. Bělohlávková ocenila zpracovanou výroční zprávu. Zároveň ale konstatovala 
nepříznivý stav, který nastal po organizačních opatřeních v říjnu minulého roku 
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. Uvedla, 
že tuto situaci projednával Stálý výbor pro sociální a zdravotní problematiku, 
a doporučuje tuto situaci řešit a zvážit posílení oddělení bezpečnosti práce 
a sekretariátu Rady alespoň o dva lidi, tedy vrátit situaci do původního stavu. 
K tomuto vystoupil 1. místopředseda Rady a náměstek ministryně práce 
a sociálních věcí Mgr. Chlopčík s tím, že bude hledat cesty k řešení této situace.    
 
Závěr k bodu 2:   
Rada:  
1. Schvaluje Výroční zprávu Rady vlády pro BOZP za rok 2012. 
2. Ukládá tajemníkovi Rady připravit výroční zprávu tak, aby mohla být 

 předložena vládě ČR nejpozději do 31. května 2013.  
 

 
3. Kontrola plnění úkolů „Národního akčního programu BOZP pro období 

2013 – 2014“ 
 
Mgr. Chlopčík uvedl, že v rámci tohoto bodu budou projednány úkoly (opatření) 
z Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014, které mají termín 
splnění k 31. 3. 2013.  
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a) Priorita I. – Zavedení funkčního systému úrazového pojištění  

(Opatření č. 1) 

 
K projednání opatření č. 1 a 2 byl přizván zástupce Ministerstva financí - PhDr. 
Přikryl, kterého Mgr. Chlopčík vyzval, aby informoval Radu o aktuálním vývoji 
v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců. Ten popsal dosavadní vývoj, 
kdy zejména uvedl, že v roce 2012 vláda uložila Ministerstvu financí ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí provést analýzu odškodňování 
pracovních úrazů a nemocí z povolání a připravit návrh věcného řešení 
s převedením systému pojištění na komerční bázi. Vláda v říjnu 2012 předložený 
materiál (analýzu) projednala a ve smyslu návrhu věcného řešení uložila 
Ministerstvu financí, ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
a Ministerstvem zdravotnictví, připravit návrh právní úpravy do 28. února 2013. 
V uvedeném období byl v Parlamentu ČR projednáván návrh na zrušení zákona 
č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších 
předpisů. Nejprve byl uvedený návrh Poslaneckou sněmovnou přijat, poté byl 
v Senátu na základě senátního návrhu vrácen do Poslanecké sněmovny 
s návrhem na odložení účinnosti zákona č. 266/2006 Sb., do 1. 1. 2015. Tento 
návrh byl schválen a uvedený zákon nabyde účinnosti k 1. lednu 2015. 
PhDr. Přikryl dále uvedl, že na počátku roku byl úkol k přípravě návrhu právní 
úpravy úrazového pojištění z Plánu legislativních prací vlády na rok 2013 vyřazen. 
Konstatoval, že práce se tedy pozastavily a další rozhodnutí bude záviset již 
na nové politické reprezentaci. Rovněž seznámil Radu s okruhem oblastí, které 
se po zastavení prací na přípravě návrhu právní úpravy nyní řeší.  
Jednou z oblastí je princip odškodnění, zda sociální dávkou, což je víceméně 
nepřijatelné, nebo formou náhrady škody, a to buď průběžné financování, nebo 
kapitálové. S ohledem na výsledky hospodaření pojišťoven za minulý rok uvedl, 
že systém je za loňský rok v kladných číslech, konkrétně 2,8 mld. Kč. Na prevenci 
a rehabilitaci je tak dost prostředků. Další úvahy se vedou, zda by v systému 
působila pouze jedna pojišťovna, nebo by byl systém na principu soukromého 
pojištění, tedy obdoba povinného ručení. Třetí možnou variantou, o které se zatím 
vedou jen úvahy a není více rozpracována, je stav, kdy by byl vytvořen fond nebo 
více fondů (právnická osoba), který by spravovali zaměstnavatelé. K této variantě 
plánuje Ministerstvo financí v nejbližší době oslovit zaměstnavatelské svazy 
k diskuzi.  
Bc. Bělohlávková k vystoupení PhDr. Přikryla konstatovala, že nejprve je nutné 
se důkladně podívat na výsledky hospodaření pojišťoven za minulý rok a dále 
na uvedené navrhované varianty. Pracovní skupina Rady vlády pro BOZP 
pro úrazové pojištění musí nadále sledovat další vývoj a průběh příprav nové 
právní úpravy v oblasti úrazového pojištění zaměstnanců. Je rovněž nezbytné, 
aby zástupce Ministerstva financí informoval Radu o aktuálním vývoji v této 
oblasti. J. Bek nabídl PhDr. Přikrylovi spolupráci při rozpracování uvedené třetí 
varianty, kdy zejména nabídl zkušenosti a kontakty na kolegy z Německa. 
Zástupce Ministerstva financí tuto nabídku uvítal. Mgr. Kosina uvedl, že mu ve 
vyjádření PhDr. Přikryla chybí také vyjádření o tom, že Ministerstvo financí bude 
jednat kromě zástupců zaměstnavatelů také se zástupci zaměstnanců. 
R. Křepinský zmínil jednání tripartity, která se zabývala problematikou úrazového 
pojištění a zaujala stanovisko, že nejlepší systém je stávající princip odpovědnosti 
zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemocech z povolání. Je lepší 
než systém dávek, který by poškodil jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. 
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V obsáhlé diskuzi k tomuto opatření vystoupili dále Mgr. Ing. Hahn, Ing. Hrobský 
a Z. Moravec.  
  
Závěr k bodu 3 a):   
Pracovní skupina Rady vlády pro BOZP pro úrazové pojištění je pověřena Radou, 
aby nadále sledovala další vývoj a průběh příprav nové právní úpravy v oblasti 
úrazového pojištění zaměstnanců.  
 
 

b) Priorita II. – Zajištění financování systému BOZP  
(Opatření č. 2) 

 
Bc. Bělohlávková uvedla, že se jedná o úkol z Národního akčního programu 
BOZP pro období 2013 – 2014, kdy se má připravit a projednat v Radě vlády 
návrh na zajištění financování opatření k realizaci priorit a cílů Národní politiky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Připomněla, že Pracovní skupina pro 
úrazové pojištění, již v minulosti návrh připravila. S ohledem na současný vývoj 
navrhla posunout termín u úkolu (opatření) č. 2 z 31. 3. 2013 na 30. 6. 2013.   
 
Závěr k bodu 3 b):  

Rada vlády pro BOZP souhlasí s posunem termínu u úkolu (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“. Nově je termín 
stanoven na 30. 6. 2013.   
 
 

c) Priorita IV. – Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů  
(Opatření č. 8) 

 
K úkolu (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“, vystoupil zástupce 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Mgr. Bc. Šimáček. Konstatoval, že 
MŠMT ve spolupráci s odbornou skupinou pracuje na předmětné vyhlášce již od 
roku 2009. Návrh vyhlášky prošel vnitřním připomínkovým řízením na MŠMT, kde 
k ní byly vzneseny legislativním útvarem výhrady. Dále byl návrh předložen do 
porady vedení, která návrh vyhlášky neschválila s odůvodněním, že by 
příliš zasahovala do pravomocí ředitelů škol a mohla omezovat aktivity škol. Jako 
alternativu porada vedení navrhla připravit nový metodický pokyn. Mgr. Bc. 
Šimáček uvedl, že ředitelé škol jsou již zvyklí s metodickým pokynem pracovat 
a školy, které se jím řídit nemusí, ho využijí podpůrně.  
Mgr. Kosina nesouhlasí s názorem, že by připravený návrh vyhlášky ředitele škol 
administrativně zatěžoval. Naopak uvedl, že v praxi by ředitelé škol vyhlášku 
uvítali. Dále vystoupil R. Křepinský, který byl členem odborné pracovní skupiny, 
která se podílela na přípravě návrhu vyhlášky. Konstatoval, že Rada vlády pro 
BOZP již na svých minulých zasedáních podpořila její vydání. Podpořil názor Mgr. 
Kosiny, že by ředitelé škol uvítali závazný právní předpis oproti metodickému 
pokynu, který je nezávazný. Bc. Bělohlávková uvedla, že tento úkol je opakovaně 
součástí i předchozích Národních akčních programů BOZP. Připomněla závěry 
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dvou národních konferencí na téma Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství 
v České republice, kde jasně zaznělo, že odborná veřejnost je pro vydání 
uvedené vyhlášky. Třetí národní konference pod názvem „Bezpečnost a ochrana 
zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 2013“ se uskuteční 12. 
června 2013 v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR. Jedním ze stěžejních témat 
bude právě stav přijetí nové právní úpravy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, žáků a studentů. Také Ing. Hrobský podpořil potřebu vydání právního 
předpisu, neboť je nutné chránit děti a zároveň mít pomůcku pro učitele. Mgr. Bc. 
Šimáček konstatoval, že bude o průběhu a závěrech jednání Rady vlády pro 
BOZP informovat vedení MŠMT.      
 
Závěr k bodu 3 c):  
Rada vlády pro BOZP doporučuje trvání úkolu (opatření) č. 8.  
Dále Rada vlády pro BOZP vyzývá odpovědné zástupce Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy k aktivní účasti na připravované 3. národní konferenci 
„Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice - aktuální témata 
2013“, která se uskuteční 12. června 2013 v Jednacím sále Senátu Parlamentu 
ČR.   
 

d) Priorita VII. – Výzkum a vývoj (Opatření č. 3 a č. 15) 

 
PhDr. Kleinová, CSc., předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum 
uvedla, že se z hlediska vzdělávání specialistů v oblasti BOZP soustředili 
především na řešení požadavků na odbornou a zvláštní odbornou způsobilost 
podle zákona č. 309/2006 Sb. a zákona č. 179/2006 Sb. V této souvislosti zmínila 
spolupráci s MPSV. Dále hovořila o snaze položit základy celoživotního 
vzdělávání. RNDr. Malý, Ph.D., pověřený ředitel VÚBP, v.v.i. navázal s informací 
o aktuálních problémech ve vědě a výzkumu a dále hovořil o úkolech vědy 
a výzkumu z Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014. 
Informoval také o projektech, o které se VÚBP, v.v.i. v současné době uchází.  
Ing. Hrobský uvedl, že je třeba VÚBP, v.v.i. podporovat také ekonomicky. Zmínil 
některé významné projekty, kterými se VÚBP, v.v.i. zabývá, jako např. zvyšování 
spolehlivosti lidského činitele.  
RNDr. Malý, Ph.D., poznamenal, že jako předseda Ergonomické společnosti byl 
pověřen, aby otevřel otázku možnosti prosazení institutu certifikovaného 
ergonoma. Tento institut funguje například ve Francii. Jako jednu z možností vidí 
například v navázání na osobu odborně způsobilou v prevenci rizik. Proti 
certifikaci ergonomů se vyjádřil J. Bek. Bc. Bělohlávková navrhla, aby se toto 
téma projednalo nejdříve v odborných kruzích a stálých výborech, protože se 
jedná o poměrně obsáhlé téma a teprve poté se otevřelo a diskutovalo v Radě 
vlády. JUDr. Dvořák informoval o připravované novele 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), v platném znění.       
 
Závěr k bodu 3 d):  
Rada vlády pro BOZP vzala přednesené informace na vědomí.  
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4. Návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických zařízení 
 

Mgr. Chlopčík předal slovo Mgr. Zezulkovi, předsedovi Stálého výboru pro 
technickou bezpečnost, který informoval o činnosti pracovní skupiny a přednesl 
její závěry včetně návrhu dalšího postupu. Mgr. Zezulka shrnul dosavadní vývoj, 
kdy zejména konstatoval, že problematika vyhrazených technických zařízení je 
v Radě vlády pro BOZP a jejích stálých výborech projednávána a diskutována 
dlouhodobě. Proto se v září 2012 členové Rady dohodli na ustavení pracovní 
skupiny (v rámci Stálého výboru pro technickou bezpečnost), která měla 
zpracovat návrh koncepce věcného řešení vyhrazených technických zařízení. 
Tento návrh měl být, dle původních předpokladů, projednán a předložen na 
prosincovém zasedání Rady. Vzhledem k tomu, že v rámci pracovní skupiny 
nedošlo na návrhu koncepce ke shodě, byly Radou učiněny a schváleny závěry, 
které posunuly projednání této koncepce na 37. březnové zasedání Rady vlády 
pro BOZP. Dle těchto závěrů, měl být na toto zasedání předložen pracovní 
skupinou k projednání materiál s variantním řešením zajištění provozu 
technických zařízení, přičemž jedna z variant je zpracována ředitelem Technické 
inspekce ČR.   
Za účelem přípravy podkladů na 37. zasedání Rady se sešel Stálý výbor pro 
technickou bezpečnost dne 20. 3. 2013. Stálý výbor na tomto zasedání nedosáhl 
společného stanoviska u dvou navržených řešení. Dva rozdílné názory členů 
výboru na předložené jednotlivé návrhy věcného řešení VTZ vedli k rozhodnutí 
nehlasovat o jednotlivých návrzích. Stálý výbor pro technickou bezpečnost 
konstatoval, že problematika je složitá a má za to, že je nezbytné, aby byly v první 
řadě řešeny zásadní otázky, které definoval do pěti okruhů: 
1. Definice vyhrazených technických zařízení 
2. Rozsah aplikace zákona  
3. Povaha a výkon odborného dozoru 
4. Způsob provádění potřebných odborných úkonů 
5. Povaha a povinnosti revizních techniků. 
Mgr. Zezulka navrhnul Radě, aby práce v pracovní skupině dále pokračovaly (se 
zaměřením zejména na výše uvedené oblasti) s tím, že zprávu o dalším vývoji 
věcného řešení VTZ by předložil na dalším zasedání Rady vlády pro BOZP, které 
je plánováno na druhou polovinu června.  

 
V následné diskuzi vystoupili kromě Mgr. Zezulky také Ing. Hykel, Mgr. Petrželka, 
Mgr. Ing. Hahn, Ing. Küchler a p. Bek. Ing. Hykel připomněl, jak dlouho se tato 
problematika řeší a je podle něj třeba si položit otázku zda tuto problematiku 
chceme vůbec řešit. Mgr. Petrželka informoval o aktivitách EU a směrnici, která 
se oblasti VTZ dotýká. Mgr. Ing. Hahn uvedl, že stávající právní úprava ve vztahu 
k vyhrazeným technickým zařízením již nevyhovuje. Dále vystoupil Ing. Küchler, 
který se mimo jiné vyjadřoval k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném 
znění. K současným aktivitám pracovní skupiny uvedl, že pokračovat má smysl, 
ale efektivně a systémově. P. Bek s ohledem na předešlou diskuzi konstatoval, že 
si nemyslí, že by zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 
byl přežitý a dále uvedl, že zmiňované aktivity EU směřují spíše do sféry 
Ministerstva průmyslu a obchodu. Mgr. Chlopčík shrnul diskuzi a formuloval 
následující závěr, na kterém se členové Rady usnesli.   
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Závěr k bodu 4:      

Rada s ohledem na proběhlou diskuzi rozhodla o následujícím postupu ve věci 
zpracování a předložení návrhu koncepce věcného řešení vyhrazených 
technických zařízení:  
 
Rada pověřuje pracovní skupinu působící při Stálém výboru pro technickou 
bezpečnost, aby pokračovala v práci na návrhu koncepce věcného řešení 
vyhrazených technických zařízení, a to v první řadě především 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. 

 

Stálý výbor pro technickou bezpečnost předloží na červnové 38. zasedání Rady 
vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zprávu o dalším vývoji věcného 
řešení vyhrazených technických zařízení. 

  
 

5. Informace o činnosti stálých výborů a pracovních skupin Rady 
 

Předseda Stálého výboru pro technickou bezpečnost Mgr. Zezulka informoval, že 
se stálý výbor kromě vyhrazených technických zařízení zabýval také 
problematikou vyhlášky č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh 
stavebních strojů. Byla navázána spolupráce s Ministerstvem průmyslu 
a obchodu, jehož odpovědný zástupce bude v této oblasti se stálým výborem 
spolupracovat.  
Předseda Stálého výboru pro legislativu p. Křepinský informoval o činnosti 
„Pracovní skupiny pro zpracování návrhu nového nařízení vlády, kterým se 
stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru“, 
ustavené v rámci stálého výboru. Pracovní skupina se sešla na svém prvním 
zasedání, kde byla diskutována především problematika odborné způsobilosti 
a dále otázky dodržování pracovní kázně a pracovních postupů. V souladu se 
závěry jednání by měl každý člen pracovní skupiny do 30. dubna 2013 připravit 
jednotlivé body, v čem je třeba stávající nařízení vlády změnit. Po shrnutí 
a vyhodnocení problematických okruhů bude Radě předložen návrh dalšího 
postupu k rozhodnutí, zda je potřeba zahájit práce na novém nařízení vlády. Další 
informace o činnosti pracovní skupiny bude podána na červnovém zasedání 
Rady. Stálý výbor se bude nadále zabývat také problematikou pracovně 
lékařských služeb, a to ve vztahu k dopadům vydání vyhlášky o pracovně 
lékařských službách. V této souvislosti předseda stálého výboru zmínil zejména 
činnost daňových poradců ve vazbě na výpisy ze zdravotní dokumentace.          
 
Předsedkyně Stálého výboru pro vzdělávání a výzkum PhDr. Kleinová, CSc., 
informovala, že stálý výbor především spolupracuje s oddělením bezpečnosti 
práce MPSV, a to zejména na připravované novele 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. 
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Bc. Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociální a zdravotní 
problematiku, uvedla, že stálý výbor zasedal od posledního prosincového 
zasedání Rady podle schváleného plánu práce celkem třikrát. Na lednovém 
zasedání se stálý výbor zabýval projednáváním priorit a úkoly schváleného 
Národního akčního programu BOZP pro období 2013 – 2014. Zabýval se také 
problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví ve školství, kdy spolupracoval se 
zástupci České školní inspekce a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
V této souvislosti předsedkyně stálého výboru avizovala připravovanou konferenci 
na toto téma, která se uskuteční v červnu v Senátu. Na dalším zasedání se stálý 
výbor věnoval odborníky z praxe nastoleným problémům při agenturním 
zaměstnávání. Bc. Bělohlávková upozornila, že někteří členové stálého výboru 
z řad pracovních lékařů poukazují zejména na skutečnost, že zaměstnanec je 
často některými agenturami práce přidělen k uživateli, aniž by měl zdravotní 
způsobilost konat danou práci. Následně se na toto téma rozvinula diskuze, ve 
které vystoupili 1. místopředseda Rady Mgr. Chlopčík, ředitel odboru služeb trhu 
práce JUDr. Vaňásek, Mgr. Ing. Hahn a p. Bek. JUDr. Vaňásek uvedl, že 
agenturní zaměstnávání je legislativně upraveno v zákoně o zaměstnanosti a také 
v zákoníku práce. Konstatoval, že v posledních letech se přijala řada 
legislativních úprav a také připomněl, že k agenturnímu zaměstnávání se 
pravidelně schází pracovní skupina, která řeší případné problémy. Pokud se 
jedná o zdravotní či odbornou způsobilost jsou při agenturním zaměstnávání 
úplně stejné povinnosti jako u jiného běžného zaměstnavatele. V této souvislosti 
zdůraznil také činnost kontrolních orgánů v této oblasti. J. Bek dále uvedl, že by si 
měl především uživatel jasně definovat podmínky, ze kterých vyplyne jakou 
zdravotní a odbornou způsobilost by měl zaměstnanec mít, a pokud je nebude 
splňovat, tak takového zaměstnance od agentury práce nepřijmout. 
Bc. Bělohlávková na závěr připomněla, že se tímto tématem stálý výbor zabývá 
především proto, že přišly podněty z praxe a po dohodě s předsedkyní podvýboru 
pro pracovní právo a zaměstnanost Výboru pro sociální politiku PS PČR, 
poslankyní Ing. Lesenskou, bude na toto téma 22. května 2013 uspořádána 
konference v Poslanecké sněmovně PČR.    
 

Závěr k bodu 5:    

Rada vzala přednesené informace na vědomí. 

  
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).  
 
Informaci o připravované legislativě v rámci ČBÚ přednesl Ing. Hykel. 
JUDr. Novák vystoupil k připravované novele zákona č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů. Zejména zmínil problematiku koordinátorů BOZP, dále 
vyzdvihl činnost pracovní skupiny, která se zabývá uvedenou novelou zákona. 
JUDr. Dvořák v této souvislosti připomněl, že na téma činnosti koordinátora BOZP 
ve stavebnictví byl v minulosti zpracován projekt, z něhož vzešly určité návrhy 
k novele zákona č. 309/2006 Sb..   

Závěr k bodu 6:    

Rada vzala přednesené informace na vědomí. 
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7.  Různé 

Do tohoto bodu nebyla navržena k projednání žádná témata.  

 

38. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
se uskuteční podle plánu práce v pátek 21. června 2013.  
 
 
 

Zapsal:  
Ing. Petr Mráz 
 
Ověřili: 
Jaroslav Bek 
Robert Křepinský  
 
 
 

 
           Zápis schválil:   …………………………………………  
            Mgr. Roman Chlopčík   

1. místopředseda Rady vlády pro BOZP 
                               


