TISKOVÁ ZPRÁVA

Inspekce práce odhalila při kontrole v Jablonci nad Nisou
nelegálně zaměstnané cizince
Ústí nad Labem, 26. října 2018 – V pondělí 22. 10. 2018 proběhla kontrola Oblastního inspektorátu
práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj v provozovně ASTRON PRINT s.r.o. v Jablonci nad Nisou.
Kontrola byla zaměřena na dodržování pracovněprávních předpisů, zejména na umožnění výkonu
nelegální práce cizinců a byla provedena za součinnosti Policie ČR – Odboru cizinecké policie.
V objektu pracoviště bylo zkontrolováno celkem 20 fyzických osob (4 občané Bulharska a 16 občanů
Ukrajiny), kteří vykonávali práci pro 4 subjekty. Někteří z kontrolovaných cizinců se v průběhu
kontroly pokoušeli schovat, cizinecká policie však tyto osoby nalezla a zajistila tak inspektorům
možnost sepsat s kontrolovanými pracovníky záznamy s jejich vyjádřením. Při kontrole byla přítomna
inspektorka, která tlumočila výpovědi cizinců, kteří neovládali český jazyk. Kontrolou vzniklo důvodné
podezření, že většina cizinců vykonávala práci bez povolení k zaměstnání (při kontrole předložili
pouze polská víza typu D, která je neopravňují k výkonu práce na území ČR) a dále že cizinci
vykonávali práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání. Kontrolní šetření dosud nebylo
ukončeno a probíhá došetřování věci. Všech 16 občanů Ukrajiny cizinecká policie zajistila.

O Státním úřadu inspekce práce (SÚIP)
Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jehož úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích
z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SÚIP má své sídlo
v Opavě a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pod SÚIP spadá 8 oblastních
inspektorátů práce: OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a
Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a
Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i
inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost SÚIP a inspektorátů se řídí zákonem
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
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