
 

 

 

 

 

 

 

Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2019 

8. volební období 

 

 

Pozvánka 
 

na konferenci 

Prevence a rehabilitace poškození zdraví z práce -  

právní úprava a praxe, 

pořádanou 

Stálým výborem pro sociálně zdravotní problematiku 

a národní dokumenty BOZP  

Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

pod záštitou   

Mgr. Andrey Babišové, 

předsedkyně Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí  

Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR 

a 

Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, 

ve spolupráci  

se zainteresovanými orgány státní správy, sociálními partnery  

a odbornými institucemi v ČR, 

      ve středu dne 12. června 2019 od 9.00 do 16:00 hodin 

v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR,  

Sněmovní 1, Praha 1 – Malá Strana, konferenční sál č. 205. 

 
Konference je uspořádána současně jako 7. schůze Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí 

Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR a 115. zasedání Stálého výboru  

pro sociálně zdravotní problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády pro BOZP. 

 

Cílem konference je otevřít na půdě PS PČR problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví  

při práci a na základě přednesených informací a široce pojaté závěrečné diskuse 

k projednaným tématům, formulovat návrhy opatření ke zvýšení prevence pracovních rizik  

a snížení sociálních a ekonomických důsledků poškození zdraví z práce  v ČR. 

 

 

 



 

P r o g r a m 

8:30 – 9:00 P r e z e n c e  účastníků konference 

9:00 - 9:10 Zahájení, uvítání účastníků konference  

9:10 – 9:30 

Úvodní slovo 
    Mgr. Andrea Babišová, předsedkyně Podvýboru pro sociálně zdravotní pomezí,  

                                          Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny PČR 

     vedoucí představitelé MPSV, MZ ČR a sociálních partnerů  

I. blok:  Národní dokumenty a organizace řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci               

9:30 – 9:50  Postavení a úkoly rezortu MPSV v oblasti BOZP a systém řízení na národní úrovni 
      JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení sekce zaměstnanosti MPSV,  

                                                                     1. místopředseda Rady vlády pro BOZP 

9:50 - 10:10  Národní politika a Národní akční program BOZP a jejich naplňování v rámci 

tripartitní spolupráce 

     Bc. Libuše Bělohlávková, předsedkyně Stálého výboru pro sociálně zdravotní     

                               problematiku a národní dokumenty BOZP Rady vlády pro BOZP 

10:10 - 10:30 Národní dokumenty a praxe v oblasti podpory osob se zdravotním postižením při 

rehabilitaci po úrazu a nemoci    
     Mgr. Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR 

10:30 - 10:50                                  P ř e s t á v k a  na kávu 

II. blok:  Prevence pracovních rizik z pohledu praxe 

                      - vývoj a stav v oblasti pracovních úrazů a nemocí z povolání;  

                      - realizace preventivních opatření z úrovně orgánů státní správy, veřejnoprávních    

                        odborných institucí a sociálních partnerů v oblasti BOZP; 

                      - zkušenosti z praxe 

10:50 -11:15 
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce a pracovní úrazovost v ČR 

     Mgr. Ing. Rudolf Hahn, generální inspektor, Státní úřad inspekce práce 

11:15 - 11:35 
Aktuální situace v oblasti nemocí z povolání - trendy, příčiny, problémy 
     Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc., Klinika pracovního lékařství 1. LF a VFN 

11:35 - 11:50 
Pracovní lékařství a prevence nemocí z povolání 

     Prof. MUDr. Milan Tuček, CSc., předseda Společnosti  pracovního lékařství  

                                                         České lékařské společnosti J. E. Purkyně    

11:50 - 12:10 
Činnost orgánů ochrany veřejného zdraví při bezpečnosti a ochraně zdraví při práci                                                                 
     Mgr. Pavel Fošum, Oddělení hygieny práce a pracovního lékařství, Odbor ochrany                        

                                     veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR 

12:10 - 12:25 
Poznatky z kontrolní činnosti odborových orgánů v oblasti BOZP  

     zástupce zaměstnanců - ČMKOS/ ASO ČR 

12:25 - 12:50 Diskuse  k první tematické části programu – zkušenosti z praxe                         

12:50 – 13:30                                 P ř e s t á v k a  na oběd 



III. blok:   Rehabilitace poškození zdraví z práce 

                       - sociálně ekonomické důsledky poškození zdraví z práce; 

                       - právní úprava rehabilitace osob se zdravotním postižením; 

                       - odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání – právní úprava a praxe; 

                       - nutnost zavedení koordinace rehabilitace a cílené individuální podpory opatření  

                         ke zpětnému začleňování do pracovního a společenského života 

13:30 - 13.50 

 

Sociálně ekonomické důsledky poškození zdraví z práce - význam a pojetí rehabilitace  

     zástupce Stálého výboru pro sociálně zdravotní problematiku  a národní  

                                                                       dokumenty BOZP  Rady vlády pro BOZP  

13:50 - 14:05 
Informace o přípravě návrhu právní úpravy koordinace rehabilitace osob 

se zdravotním postižením 

      zástupce MPSV  

14:05 - 14:25 

Právní úprava zákonného pojištění pro pracovní úrazy a nemoci z povolání - 

vývoj a aktuální stav („úrazové pojištění“)                                                   

     zástupce MPSV 

 

14:25- 14:50 

 

Zkušenosti z provozu zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu  

při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 

- Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

      JUDr. Irena Machátová, ředitelka Centra pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy 

- Česká Pojišťovna, a. s. 

     zástupce České pojišťovny, a.s. 

14:50 - 15:05 
Pracovní rehabilitace osob se zdravotním postižením – zkušenosti z praxe     
     Mgr. Michal Vejprava, ředitel zapsaného ústavu  HANDIC-UP!, z.ú.                                            

IV. blok:   Potřeba systémových opatření v oblasti BOZP  

 - nezbytné legislativní kroky ke změně podzákonných právních předpisů, určujících      

   povinnosti oblasti BOZP; 

 - zavedení a uplatňování cílených motivačních a sociálně ekonomických podpůrných     

   opatření  v oblasti BOZP;  

 - propojení a podpora činností a aktivit ke zvýšení efektivity systému BOZP v ČR.    

15:05 - 15:45 
Panelová diskuse k jednotlivým programovým blokům konference 

 - přihlášené diskusní příspěvky, dotazy, připomínky a náměty účastníků konference  

15.45 - 16.00 Formulace závěrů  a ukončení konference 

 

Informace pro zájemce o účast na konferenci 

Vyplněnou přihlášku na konferenci je nutné odeslat nejpozději do 10. června 2019. 

Registrace bude zpětně potvrzována do naplnění kapacity konferenčního sálu. 

Adresa pro zaslání přihlášky a případné dotazy k programu konference: 

libuse.belohlavkova@mpsv.cz . 

V průběhu přestávek bude zajištěno občerstvení 

 Účast na konferenci je bezplatná.  

Důležité upozornění pro účastníky konference 
Je nutné mít s sebou průkaz totožnosti a přijít v dostatečném časovém předstihu  

k vyřízení vstupní kontroly do prostor Poslanecké sněmovny PČR. 

mailto:libuse.belohlavkova@mpsv.cz

