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Úvod
Návrh Ročního programu kontrolních akcí na rok 2017 byl zpracován v souladu
s ustanovením § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů.
Při jeho sestavování Státní úřad inspekce práce vycházel ze strategie Evropské unie
a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České
republiky. Dále Státní úřad inspekce práce vycházel z Vládní strategie pro rovnost
žen a mužů v ČR na léta 2014-2020. V programu jsou zohledněny a promítnuty
výsledky rozborů poznatků pracovní úrazovosti, analýzy přijatých podnětů
k provedení kontrol a dále poznatky z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce
za uplynulá období. Specifikace a zaměření kontrolních akcí rovněž reaguje
na aktualizaci legislativy, která formuluje působnost orgánů inspekce práce. Program
obsahuje kontrolní akce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v oblasti
pracovních vztahů a podmínek, v oblasti zaměstnanosti a kontroly podmínek při
poskytování péče o dítě v dětské skupině.
Základem programu jsou kontrolní akce trvalé, pokračující z předchozích let, jejichž
zadání je neměnné. Dále program obsahuje kontrolní akce, které jsou zařazovány
pravidelně, avšak jejich zaměření je dle aktuální potřeby pozměněno. Důležitou
součástí programu jsou nově zařazené kontrolní akce, které reflektují momentální
situaci ve společnosti.
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, jako orgány inspekce
práce, se svou činností snaží zejména o preventivní působení na zaměstnavatele
a o zvýšení jejich právního vědomí, a to nejen realizací samotných kontrol, ale
i osvětou a v rámci poskytovaného poradenství. Obecně jsou ke kontrolám vybírány
zejména subjekty (zaměstnavatelé), u nichž byly při minulých kontrolách zjištěny
nedostatky (a je předpoklad jejich dalšího zjištění), u subjektů, kde nebyla kontrola
dlouhodobě provedena a u subjektů nově vzniklých. Specifický výběr kontrolovaných
subjektů se odvíjí od zaměření kontrolní akce (obor činnosti kontrolovaných subjektů,
zvýšená pracovní úrazovost, předmět obdržených podnětů ke kontrole a oblasti,
na které směřují apod.). V odůvodněných případech orgány inspekce práce při
kontrolách spolupracují s dalšími kontrolními orgány veřejné správy.
Jednotlivé kontrolní akce jsou zformulovány do samostatných hlavních úkolů. Mimo
hlavní úkoly uvedené v tomto programu orgány inspekce práce realizují mimořádné
kontrolní akce, a to jak v celostátním měřítku, tak akce regionální.

Seznam kontrolních akcí na rok 2017:
I.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

II.

Kontrola provozovatelů osobní nebo nákladní dopravy

III.

Kontrola

systému

bezpečnosti

práce,

provozu

technických

zařízení

a pracovních podmínek v mikro, malých, středních a v dalších vybraných
podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více
IV.

Kontrola dodržování povinností k zajištění bezpečnosti práce při provozu
elektrických zařízení jako součásti technologických celků v provozu

V.

Kontrola bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení na staveništích

VI.

Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových spotřebičů

VII. Kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů o bezpečnosti
provozu vyhrazených tlakových zařízení jako jsou kotle a tlakové nádoby
VIII. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi
IX.

Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb

X.

Kontrola bezpečnosti práce v zemědělské prvovýrobě se zaměřením na chov
zvířat

XI.

Kontrola

organizace

práce

a

pracovních

postupů

při

práci

v

lese

a na pracovištích obdobného charakteru
XII. Integrovaná inspekce dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
XIII. Program „Bezpečný podnik“
XIV. Kontroly

dodržování

pracovněprávních

předpisů

na

základě

podnětů

směřujících do oblasti kontroly pracovních vztahů a podmínek, kontroly
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontroly v oblasti zaměstnanosti
a kontroly podmínek při poskytování péče o dítě v dětské skupině
XV. Kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
podle zákona o zaměstnanosti
XVI. Kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců
XVII. Kontroly agenturního zaměstnávání
XVIII. Kontroly zprostředkování zaměstnání bez povolení
XIX. Kontroly dodržování minimální a zaručené mzdy
XX. Kontroly rovného zacházení, zákazu diskriminace na pracovišti a rovného
odměňování mužů a žen

XXI. Kontroly ochrany osobních práv zaměstnanců při provozování kamerových
a jiných monitorovacích systémů na pracovišti
XXII. Kontroly dodržování rovného zacházení se zaměřením na odměňování cizinců
XXIII.Kontroly dodržování nejnižší úrovně zaručené mzdy u zaměstnavatelů v osobní
autobusové dopravě

Zdůvodnění, cíl a zadání kontrolních úkolů
I.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Zdůvodnění:
Staveniště je stále jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme
s pracovními činnostmi, jež obsahují rizika z mnoha odvětví. K tomu přispívá i různá
zkušenost a kvalita zhotovitelů staveb. K nejvyššímu počtu smrtelných pracovních
úrazů a úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů stále dochází při pracích
ve výškách, kde je zdrojem úrazu pád z výšky nebo do hloubky, dále pak propadnutí
střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. Smrtelné pracovní úrazy při pádu
z výšky se již několik let pohybují kolem 50 % všech smrtelných pracovních úrazů
ve stavebnictví. Na dalších místech vykazují nejvyšší úrazovost ve stavebnictví
zemní práce (práce v nezajištěných výkopech), vysoká úrazovost je při manipulaci
s materiálem na staveništi a montážní práce (práce neprováděné v souladu
s bezpečnostními požadavky). Úkol bude zaměřen průřezově na všechny činnosti
na staveništi.
Cíl úkolu:
Kontrolou dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením
na bezpečný způsob prováděné práce působit na snižování úrazovosti
na staveništích.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích
ve výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při
montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností.
Kontroly budou provedeny u:
1. malých a středních subjektů, zejména pak u subjektů, u kterých byly při minulých
kontrolách zjištěny nedostatky z hlediska bezpečnosti práce, včetně kontrol
OSVČ,
2. hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých
investičních celků a u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení
o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením
života a zdraví, které na staveništi budou prováděny,
3. subjektů se zvýšenou úrazovostí,
4. subjektů, u kterých nebyla kontrola dlouhodobě provedena.

II.

Kontrola provozovatelů osobní nebo nákladní dopravy

Zdůvodnění:
Evropská komise zveřejnila sdělení o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví
a bezpečnost při práci na období 2014-2020. V dokumentu je jedním ze tří klíčových
výzev dalšího postupu zohlednění stárnutí pracovní síly. Je zřejmé, že dodržování
bezpečnosti a zdraví při práci po celý produktivní život zaměstnanců počínaje prvním
zaměstnáním, je předpokladem k tomu, aby lidé mohli pracovat déle. Jednou
z klíčových strategických výzev dokumentu je zabývat se problematikou stárnoucí
pracovní síly, vznikajícími novými riziky, prevencí onemocnění souvisejících s prací
a nemocí z povolání. Úspěšné prodlužování produktivní části života ve velké míře
závisí na vhodném přizpůsobení pracoviště a organizaci práce včetně pracovní doby.
Z výše popsaných důvodů je do budoucna kladen důraz na prevenci rizik
a prosazování bezpečnějších a zdravějších podmínek na pracovišti, vedoucích
ke zlepšování kvality pracovních míst a pracovních podmínek. Státní úřad inspekce
práce se v kontrolní činnosti zaměřené na dopravu již dlouhodobě zabývá kontrolou
plnění povinností zaměstnavatelů při organizování bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců
s předpisy k zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní
činnosti prováděné na pracovišti, dodržování pokynů výrobců techniky uvedených
v návodech k obsluze a údržbě, ověřování odborné a zdravotní způsobilosti řidičů
a také organizování pracovní doby zaměstnanců. Správné organizování pracovní
doby v dopravě, s ohledem na její zvláštní specifika, je jedním z trvalých kontrolních
zaměření a nyní nabývá na důležitosti v souvislosti se sdělením o strategickém rámci
EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014-2020. V souladu
se situací, kdy stárne ekonomicky aktivní obyvatelstvo, a i v dopravě mezi řidiči
se zvyšuje podíl starších zaměstnanců, hraje klíčovou roli správně nastavená
organizace práce a organizace jejich odpočinku. S ohledem na současný stav našich
pozemních komunikací a na hustotu provozu na nich, může být zejména únava
v dopravě jedním z klíčových rizikových faktorů ovlivňujících bezpečnost všech
účastníků silničního provozu. Z tohoto pohledu nabývá tedy organizování pracovní
doby v dopravě na významu. Pro rok 2017 je úkol zaměřen na systém obecné
prevence, tzn. organizování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímání
opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k zajištění
bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice a pracovní činnosti prováděné
bezprostředně na jejich pracovišti, dodržování pokynů výrobců vozidel uvedených
v návodech k obsluze a údržbě, ověřování zdravotní způsobilosti zaměstnanců
a stav techniky z pohledu BOZP a dodržování pracovního režimu uživatelů vozidla
v návaznosti na organizování pracovní doby zaměstnavatelem.
Cíl úkolu:
Prováděnými kontrolami zjistit, jak jsou ze strany zaměstnavatelů dodržovány
předpisy v oblasti BOZP a jakým způsobem je organizována práce řidičů.

Zadání úkolu:
Důraz bude kladen na organizování pracovní doby řidičů, zejména ve vztahu
k odpočinku mezi směnami a odpočinku v týdnu.

III.

Kontrola systému bezpečnosti práce, provozu technických
zařízení a pracovních podmínek v mikro, malých, středních
a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců
250 a více

Zdůvodnění:
Z kontrolní činnosti a ze statistických údajů vyplývá, že převážná většina
podnikatelských subjektů v České republice spadá z hlediska počtu zaměstnanců
do kategorie mikro, malých a středních podniků. Každoročně mnoho těchto
podnikatelských subjektů zaniká a zase naopak jsou zakládány nové podnikatelské
subjekty. Zkušenost z předcházejících kontrol ukazuje, že z hlediska prevence
je důležité, aby kontrola u nově vzniklých subjektů proběhla co nejdříve po zahájení
jejich činnosti. Praxe však také ukazuje, že je žádoucí, aby kontroly byly z hlediska
prevence provedeny i u podnikatelských subjektů s větším počtem zaměstnanců,
tj. nad 249 zaměstnanců (velké podniky). Výsledky kontrolní činnosti
v předcházejících obdobích ukazují, že kontroly je nutno směřovat do těch oborů
ekonomických činností, kde lze předpokládat vyšší ohrožení života a zdraví
zaměstnanců a kde je nutné zaměstnavatele vést k dlouhodobé péči o zajišťování
oblasti
bezpečnosti
práce,
vytváření
vhodných
pracovních
podmínek
a požadovaných pracovně právních vztahů. Jedná se hlavně o činnosti, u kterých
dlouhodobě dochází ke zvýšenému počtu pracovních úrazů. Dále pak u podniků,
na které orgány inspekce práce obdržely podněty na neplnění povinností
vyplývajících ze závazných předpisů pro oblast bezpečnosti práce a u podniků,
u kterých došlo ke vzniku smrtelných pracovních úrazů nebo úrazů vyžadujících
hospitalizaci delší než pět dní.
Cíl úkolu:
Preventivně působit na problémové podniky a nově vzniklé podniky, u nichž doposud
nebyla provedena kontrola zaměřená na oblast bezpečnosti práce a bezpečného
provozování technických zařízení. Vytvářet potřebný tlak na vedení kontrolovaných
subjektů k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím k vytváření předpokladů
k bezpečné práci a ke snižování pracovní úrazovosti.
Zadání úkolu:
Ke kontrolám budou přednostně vybrány podnikající subjekty činné v oborech:
hutnictví - výroba železa, oceli, feroslitin, plochých výrobků a tváření za tepla,
slévárenství,
strojírenský průmysl,
zpracovatelský průmysl,
terciální sféra.
V objektivních případech budou vybrány podnikající subjekty s vyšším počtem
zaměstnanců.

IV.

Kontrola dodržování povinností k zajištění bezpečnosti práce
při
provozu
elektrických
zařízení
jako
součásti
technologických celků v provozu

Zdůvodnění:
Při kontrole příčin a okolností pracovních úrazů způsobených elektrickým proudem,
ke kterým došlo v minulém období při provozování elektrických zařízení, jež jsou
součástí technologických celků, je zjišťován výskyt nepřijatelných elektrických rizik
z důvodů nedodržování obecně platných předpisů včetně uznávaných technických
normativních standardů a nepřijímání potřebných opatření ke snížení působení
těchto rizik. Je to oblast, které je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a na kterou
by měla být zejména směřována kontrolní činnost.
Cíl úkolu:
Odhalit nedostatky, jejichž odstranění přispěje ke snížení rizika úrazu elektrickým
proudem při provozování elektrických zařízení, která jsou součástí technologických
celků, případně navrhovat potřebná technická a jiná opatření k odstranění tohoto
rizika. Ověřit u zaměstnavatelů, zda a jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní
opatření a pracovní postupy pro činnosti na elektrických zařízeních.
Zadání úkolu:
Ke kontrolám budou vybrány subjekty, které provozují elektrická zařízení jako
součásti technologických celků, provádějí jejich údržbu, opravy, kontroly a revize.

V.

Kontrola bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení
na staveništích

Zdůvodnění:
V návaznosti na kontrolních zjištění a dále na základě rozboru vývoje pracovní
úrazovosti vykazují zdvihací zařízení, a to opakovaně, závažné nedostatky, mezi
které patří zejména nevyhodnocení konkrétních rizik, nezpracování konkrétního
systému bezpečné práce, používání zařízení v rozporu s návodem výrobce, ale také
i klesající úroveň teoretické a praktické přípravy jeřábníků a vazačů. Kontrola
zdvihacích zařízení se bude provádět u zdvihacích zařízení bez rozdílu nosnosti
a účelu použití. Součástí této kontrolní činnosti budou také prostředky pro zavěšení
a uchopení břemene. Inspektoři specializace VTZ-ZZ se ve smyslu tohoto úkolu
zaměří konkrétně na zdvihací zařízení provozovaná na staveništích, kde při stavební
činnosti jsou velmi často prováděny manipulace s břemeny v rozporu se systémem
bezpečné práce, a také na to, jaká zaměstnavatel přijal technická a organizační
opatření k zabránění pádu z výšky nebo do hloubky zaměstnanců, kteří se podílejí
na činnosti zdvihacích zařízení. V rámci této kontrolní činnosti bude také pozornost
věnována bezpečnosti práce při provozu a používání pohyblivých pracovních plošin,
dále autojeřábů, stavebních výtahů, hydraulických nakládacích jeřábů a zdvižných
čel určených pro manipulaci a zdvihání břemen, případně i jiných zdvihacích
zařízení.
Cíl úkolu:
Ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby plní stanovené povinnosti
zaměstnavatele a provozovatele pro zajišťování bezpečnosti práce při provozu
zdvihacích zařízení, včetně prostředků pro zavěšení a uchopení břemene, a také jak
zaměstnavatelé přijímají opatření k předcházení rizikům.
Zadání úkolu:
Ke kontrole budou vybrány subjekty, které vykazují zvýšenou pracovní úrazovost
nebo subjekty, kde se předpokládají problémy při používání zdvihacích zařízení
a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene.

VI.

Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů při provozu
plynových spotřebičů

Zdůvodnění:
V letech 2014 a 2015 byly provedeny kontroly dodržování bezpečnostních předpisů
při provozu plynových zařízení v objektech, kde se pohybují děti a mladiství (např.
školy, školní jídelny), v roce 2016 kontroly provozu plynových zařízení v objektech
pro přípravu pokrmů (restaurace, hotely, kempy, dětské tábory apod.).
Při prováděných kontrolách bylo opakovaně zjištěno, že ne ve všech kontrolovaných
subjektech je provozu plynového zařízení věnována dostatečná pozornost. Z výše
uvedeného důvodu bude prospěšné provést kontrolu provozování plynových
spotřebičů se jmenovitým výkonem jednotlivého spotřebiče min. 50 kW. Kontrola
bude provedena u subjektů, které provozují plynové kotle, plynové pece, plynové
zářiče s výše uvedeným výkonem (kotelny, sklárny, porcelánky a další objekty kde
jsou používány jako medium zemní plyn, propan, butan, propan butan). Při
nedodržování předpisů k zajištění bezpečného provozu plynových zařízení může
za určitých okolností dojít k ohrožení zdraví osob, ale i ke značným materiálovým
škodám.
Cíl úkolu:
Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových
zařízení. Ověřit, jak je ze strany provozovatelů zajištěno bezpečné provozování
plynového zařízení; kontrola bude zaměřena především na provedení instalace
zařízení z pohledu manipulačního prostoru a větrání, zajištění provádění
pravidelných revizí, kontrol, servisu, včetně odstranění zjištěných nedostatků, vedení
provozní dokumentace a kvalifikaci obsluhy.
Zadání úkolu:
Ke kontrole budou vybrány subjekty, které splňují výše uvedené parametry, tzn.
jmenovitý výkon jednoho plynového spotřebiče je min. 50 kW. Kontrolu provedou
inspektoři se zaměřením na plynová zařízení.

VII.

Kontrola dodržování povinností vyplývajících z právních
předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených tlakových
zařízení jako jsou kotle a tlakové nádoby

Zdůvodnění:
Potřebnost kontroly provozu tlakových zařízení nízkotlakých kotelen vychází
ze značné rizikovosti těchto zařízení, kde při selhání obsluhy nebo bezpečnostní
výstroje může při ztrátě integrity zařízení dojít k výbuchu expandujících par vroucí
kapaliny - vody tzv. BLEVE efekt. Dalším důvodem je vydání nových technických
norem třídy 06 pro tato zařízení (rok 2014). Jedná se o základní bezpečnostní normy
pro otopné soustavy a jejich zdroje včetně systémů klimatizace, solárních systémů
a tepelných čerpadel a jejich praktickou aplikaci z hlediska bezpečnosti v praxi, jež
je nutno prověřit. Problematika bezpečnosti při provozu nízkotlakých kotelen souvisí
s bezpečností provozu předávacích stanic centrálních tepelných zdrojů a tepelných
sítí se stejným rizikem výbuchu expandující vodní páry. Výměníkové předávací
stanice pracují rovněž se stejnou pracovní látkou, horkou vodou nebo vodní párou,
jako primárním topným médiem a také pro ně platí shora nové bezpečnostní normy.
Bezpečnost provozu těchto stanic určuje nejen spolehlivou dodávku tepla
obyvatelstvu, ale především jeho bezpečnost, protože stanice jsou umístěny
v zastavěném území a v obytných domech. Nedodržování předpisů k zajištění
bezpečnosti práce při provozu tlakových zařízení může být zdrojem nebo příčinou
ohrožení života a zdraví zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale může vést
i ke značným materiálním škodám. Výsledky kontrol posledních let opakovaně
potvrzovaly rovněž malou pozornost provozovatelů tlakových systémů průmyslového
chlazení na dodržování bezpečnostních předpisů platných pro jejich provoz. Příčinou
byla mnohdy neznalost těchto předpisů, popř. mylný výklad jejich ustanovení,
nedostatek finančních prostředků na modernizaci zařízení, na nutnou preventivní
údržbu a provádění revizí. Provoz chladicích zařízení je oblastí se zvýšeným rizikem
ohrožení života a zdraví obsluhy i veřejnosti, především s ohledem na používané
medium (čpavek) a v mnohých případech s ohledem i na stáří zařízení. Řada
provozovaných zařízení je umístěna v blízkosti míst, kde má přístup veřejnost (zimní
stadiony) nebo v blízkosti obytných objektů.
Cíl úkolu:
Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu vyhrazených
tlakových zařízení. Ověřit, jak je ze strany provozovatelů zajištěno bezpečné
provozování tlakového zařízení a jeho bezpečnostního systému především
zajištěním provádění pravidelných revizí, kontrol, servisu, instalace zařízení, vedení
provozní dokumentace a kvalifikace obsluhy. Ve svém důsledku kontrolami přispět
ke zvýšení bezpečnosti provozu uvedených zařízení především snížením
bezpečnostních rizik ohrožení zdraví a života zaměstnanců i veřejnosti a k zamezení
velkých materiálních škod.

Zadání úkolu:
Ke kontrole budou vybrány subjekty provozující výše uvedená zařízení kategorie
nízkotlakých kotelen, průmyslových chlazení a tlakových nádob. Kontrolu provedou
inspektoři se specializací na tlaková zařízení.

VIII. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP
na staveništi
Zdůvodnění:
Úkol je zaměřen na kontrolu plnění povinností zadavatelů staveb a činnosti
koordinátorů BOZP na staveništi, zda dodržují povinnosti uložené jim zákonem č.
309/2006 Sb., a tím působí na snižování pracovní úrazovosti způsobené ne vždy
dostatečnou informovaností jednotlivých zhotovitelů o možných rizicích a úkonech
prováděných jednotlivými zaměstnanci pro bezpečný výkon práce.
Cíl úkolu:
Kontrolou plnění povinností zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi,
působit na zvyšování úrovně bezpečnosti práce na stavbách a kontrolovat, zda
zadavatelé stavby plní podmínky dané zákonem č. 309/2006 Sb., a zda koordinátoři
pracují v souladu s předpisy, zejména se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny na plnění povinnosti zadavatelů staveb a koordinátorů
BOZP na staveništi, kde působí současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.
Dále v případech, kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností, přesáhne
dobu určenou v § 15 zákona č. 309/2006 Sb., a na stavbách, kde budou vykonávány
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví.

IX.

Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb

Zdůvodnění:
Oblastní inspektoráty práce se jako dotčené orgány státní správy vyjadřují
k projektovým dokumentacím staveb, k jejich změnám a změnám v užívání staveb.
Projektové dokumentace jsou vybírány k posouzení v souladu s vnitřním předpisem
Státního úřadu inspekce práce. Ve svých vyjádřeních ke kontrolovaným projektovým
dokumentacím oblastní inspektoráty práce upozorňují předkladatele na nedostatky
v naplňování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
a předcházejí touto činností možným pracovním úrazům; dále pak účastí na řízeních
k povolení užívání staveb, kdy lze podchytit řadu nedostatků vzniklých při provádění
staveb, které by později během provozu a užívání staveb mohly vést ke vzniku
mimořádných událostí (úrazy nebo havárie, ohrožení veřejnosti apod.).
Cíl úkolu:
Cílem hlavního úkolu je prověřit plnění podmínek vyplývajících z právních a ostatních
předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy staveb
a během řízení k povolení užívání staveb.
Zadání úkolu:
Úkol je rozdělen na dvě části:
A) Kontrola projektových dokumentací
B) Účast na řízeních k povolení užívání staveb
Kontroly se zaměří zvláště na obsahovou stránku předkládaných projektových
dokumentací z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Při účasti
na kolaudačních řízeních se inspektoři zaměří na podchycení nedostatků, které
ovlivňují bezpečnost a ochranu zdraví při práci při užívání staveb. Kontroly a účast
na řízení k povolení užívání staveb budou prováděny zejména u staveb:
a) určených pro výrobu a skladování, ve kterých bude zaměstnáno více než
20 osob,
b) určených pro zaměstnávání osob s omezenou schopností pohybu a orientace,
c) určených pro shromažďování více než 200 osob a dále u staveb, ve kterých
se nachází prostor určený k shromažďování osob, v němž počet a hustota
osob převyšují mezní normové hodnoty a je určena ke kulturním, sportovním
a obdobným účelům (ve smyslu § 3 písm. b) vyhlášky MMR č. 268/2009 Sb.),
d) určených pro výrobu a skladování nebezpečných chemických látek (zákon č.
350/2011 Sb., chemický zákon) s výjimkou skladů a výroben výbušnin,
e) hromadných garáží - vícepodlažních a podzemních,
f) jaderných elektráren,
g) kotelen I. a II. kategorie a kotelen s parními a kapalinovými kotli,
h) čerpacích stanic LPG/CNG,
i) bioplynových stanic.

X.

Kontrola bezpečnosti práce
se zaměřením na chov zvířat

v

zemědělské

prvovýrobě

Zdůvodnění:
Činnosti v zemědělství patří stále mezi činnosti se zvýšenou mírou rizika. V poslední
době došlo k navýšení počtu smrtelných a závažných pracovních úrazů spojených
s chovem zvířat. Proto je žádoucí, aby u subjektů zabývajících se zemědělskou
prvovýrobou bylo prověřeno, jak zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci
ve vztahu k předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Vzhledem k tomu,
že převážná většina nastalých pracovních úrazů byla způsobena při práci se zvířaty,
především při styku se skotem, budou kontroly zaměřeny na vyhodnocení rizik při
chovu zvířat a na zpracování pracovních postupů při chovu zvířat, zejména
se zaměřením na pohyb zaměstnanců mezi zvířaty ve stáji a na pastvě a při
manipulaci se zvířaty. Dále budou kontroly zaměřeny na to, zda zaměstnavatelé mají
vyhodnocena rizika pro práci, obsluhu, údržbu a opravy technologických zařízení
používaných v živočišné výrobě. Rovněž bude součástí kontroly seznámení
zaměstnanců s bezpečnostními listy nebezpečných látek používaných při sanitaci
a dezinfekci technologií při získávání a uchovávání mléka a poskytování a používání
osobních ochranných pracovních prostředků. Kontrola bude zaměřena
i na skladování objemných krmiv a steliva.
Cíl úkolu:
U subjektů zabývajících se zemědělskou prvovýrobou se zaměřením na chov zvířat
prověřit, zda zaměstnavatelé zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při
práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, vytvářejí
bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky a přijímají
opatření k předcházení rizikům. Cílem úkolu je především preventivní působení
v oblasti pracovní úrazovosti.
Zadání úkolu:
Kontroly budou provedeny u subjektů zabývajících se zemědělskou prvovýrobou
se zaměřením na chov zvířat bez ohledu na jejich velikost. Kontroly budou
přednostně provádět inspektoři práce se specializací zemědělství. Při kontrolách
budou inspektoři vycházet ze zkušeností získaných z kontrolní činnosti předchozích
let.

XI.

Kontrola organizace práce a pracovních postupů při práci
v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Zdůvodnění:
Lesnictví je odvětví, které se z hlediska rizikovosti práce trvale řadí na jedno
z předních míst. Důvodem je, že většina prací v lesním hospodářství probíhá téměř
po celý rok ve vnějším prostředí za měnících se podmínek (zejména klimatických
a podmínek daného pracoviště) a jsou do jisté míry ovlivňovány i na ně navazujícími
činnostmi. Tato práce je fyzicky velmi namáhavá a vyžaduje zdravotní a fyziologické
předpoklady, předvídavost atd. Jedná se o práci velmi rizikovou. Např. těžební
činnost představuje v celosvětovém měřítku nejrizikovější aktivity lesního
hospodářství s nejvyšším podílem smrtelných úrazů. Častá jsou rovněž onemocnění
související s výkonem práce nebo vzniklá kontaktem s živými organismy. Kontroly
dodržování požadavků na bezpečnost pracovních postupů v lesnictví jsou prováděny
od roku 2011. Každoročně je tento hlavní úkol koncipován s určitým specifickým
zaměřením, především s přihlédnutím k výsledkům provedených kontrol a k vývoji
pracovní úrazovosti. Úkol na rok 2017 je volen záměrně se širším a blíže
nespecifikovaným zadáním tak, aby umožnil provádět kontrolu i u těch subjektů, kteří
provádějí činnosti na pracovištích obdobného charakteru. Tedy práce prováděné
na lesních a nelesních pozemcích při údržbě lesů, parků, sadů, břehových porostů,
doprovodné zeleně vodních toků, pozemních komunikací a v obvodu dráhy a porostů
v ochranných pásmech zařízení elektrizační soustavy. Kontrolní činnost bude
především zaměřena na dodržování zaměstnavatelem stanovených bezpečných
pracovních postupů s ohledem na konkrétní podmínky a činnosti představující
závažná rizika pro člověka. Dále se kontroly zaměří na bezpečné používání strojů
a technických zařízení, funkčnost ovládacích a bezpečnostních prvků a systémů
strojů a zařízení a bezpečnost práce při skladování a manipulaci s vytěženým dřívím.
Cíl úkolu:
Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci v lese
a na pracovištích obdobného charakteru a to nejen u velkých subjektů, ale také
u osob samostatně výdělečně činných. Ověřit, jak tyto subjekty zajišťují bezpečnost
a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejích
života a zdraví, vytvářejí bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí
a pracovní podmínky a přijímají opatření k předcházení rizikům. Cílem úkolu
je především preventivní působení v oblasti pracovní úrazovosti.
Zadání úkolu:
Ke kontrole budou vybrány subjekty, které vykazují zvýšenou pracovní úrazovost,
nebo subjekty, kde se předpokládají problémy s dodržováním bezpečnosti práce při
práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru. Kontrolu budou provádět
přednostně inspektoři se specializací lesnictví a dřevozpracující průmysl.

XII.

Integrovaná inspekce dle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií

Zdůvodnění:
Společná pravidelná inspekce je zařazena do úkolů systému Státního úřadu
inspekce práce na základě požadavků zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými směsmi (zákon o prevenci závažných havárií). Tento zákon stanoví
systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná
látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií
na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich
okolí
Cíl úkolu:
Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou kontrolu podle ročního plánu
kontrol zpracovaného Českou inspekcí životního prostředí s cílem ověřit dodržování
povinností stanovených zákonem o prevenci závažných havárií nebo uložených
na základě tohoto zákona v souladu s našimi kontrolními kompetencemi orgánů
inspekce práce.
Zadání úkolu:
Kontrola se provádí v souladu s požadavky zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci
závažných havárií, a v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora dle
schváleného plánu kontrol. Každá kontrola je zakončena protokolem o kontrole
a informací o výsledku kontroly zasílanou místně příslušnému oblastnímu
inspektorátu České inspekce životního prostředí.

XIII. Program „Bezpečný podnik“
Zdůvodnění:
Zařazení programu „Bezpečný podnik“ do činností systému Státního úřadu inspekce
práce vychází z Národní politiky BOZP, která v rámci osvětové činnosti stanoví mimo
jiné požadavek na zavedení systému řízení BOZP u právních subjektů, k jehož
realizaci by měly napomoci programy a příručky s návodem k zavedení systému
řízení BOZP.
Cíl úkolu:
Program „Bezpečný podnik“ má za cíl především zvýšit úroveň řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí u právních subjektů a vytvořit
podmínky pro zavedení komplexního a efektivního systému řízení BOZP. V souladu
s tím trvale zvyšovat úroveň kultury práce a pracovní pohody. Z hlediska prevence
je cílem programu „Bezpečný podnik“ vytvoření podmínek pro předcházení vzniku
mimořádných událostí (úrazů, havárií) a dosažení změny v přístupu managementu
k řízení právního subjektu v tom smyslu, aby mimořádným událostem předcházel
především preventivními opatřeními.
Zadání úkolu:
Prověřování plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je jako průběžný úkol
prováděno všemi oblastními inspektoráty práce na základě žádosti právního subjektu
o ověření shody zavedeného systému řízení BOZP v souladu s programem
„Bezpečný podnik“.

XIV. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na základě
podnětů směřujících do oblasti kontroly pracovních vztahů
a podmínek, kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
kontroly v oblasti zaměstnanosti a kontroly podmínek při
poskytování péče o dítě v dětské skupině
Zdůvodnění:
Kontroly na základě podnětů občanů tvoří dlouhodobě významnou část kontrolní
činnosti orgánů inspekce práce. Podněty zaměstnanců, sociálních partnerů či jiných
orgánů veřejné správy směřují do všech kontrolních oblastí, tj. pracovních vztahů
a podmínek, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zaměstnanosti. Impulsem
k podání podnětu je pro jeho podatele v mnoha případech snaha domoci se svých
práv prostřednictvím orgánů inspekce práce, méně pak snaha obecně upozornit
na špatné praktiky některých zaměstnavatelů. Poměr mezi počty podnětů
směřujících do jednotlivých oblastí kontrolní působnosti inspekce práce
je dlouhodobě setrvalý. Podstatná část podnětů směřuje do oblasti pracovních
vztahů a podmínek, přičemž převažují ty, které upozorňují na nedodržování pravidel
při odměňování zaměstnanců a na porušování právních předpisů souvisejících
se vznikem nebo skončením pracovního poměru. Počty podnětů v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou nepoměrně nižší a z velké části směřují
do problematiky pracovních úrazů a poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků. V oblasti zaměstnanosti orgány inspekce práce podněty ke kontrole
upozorňují zejména na výkon nelegální práce, a to jak občanů ČR, tak občanů EU
i cizinců. Statisticky je sledováno, ze kterých oblastí podnikání přichází nejvíce
podnětů a ve kterém odvětví podnikání se zaměstnanci cítí nejvíce ohroženi možným
porušováním pracovněprávních předpisů. Získané informace pak jsou využívány i při
provádění mimořádných kontrolních akcí. Opětovně budou zařazeny také podněty
na podmínky při poskytování péče o dítě v dětské skupině.
Cíl úkolu:
Trvale přispívat ke snižování porušování pracovněprávních předpisů ze strany
zaměstnavatelů; provedenou kontrolou u konkrétního zaměstnavatele přispívat
k nápravě zjištěných nedostatků. Uložením opatření k odstranění kontrolou
zjištěných nedostatků a důsledným vyžadováním jejich splnění zajistit uplatňování
práv zaměstnanců v pracovněprávním vztahu. Podněty ke kontrole budou i nadále
důležitým zdrojem informací k dalšímu zaměření kontrolní činnosti a současně jejich
obsah bude využíván při realizaci regionálních a celostátních kontrolních akcí.
Zadání úkolu:
Orgány inspekce práce se zabývají všemi podněty ke kontrole, které v průběhu roku
obdrží. Při jejich zařazování do plánu kontrol se přihlíží k jejich závažnosti
a společenské škodlivosti. Podněty jsou také využívány jako podklad k provedení
kontrol na základě ostatních kontrolních úkolů. Při práci s podněty se důsledně dbá

na jejich úplné vyřízení a je kladen velký důraz na komunikaci s podatelem podnětu.
Při vyřizování podnětů se bude intenzivněji využívat institut poskytování poradenství.

XV. Kontrola plnění povinného podílu zaměstnávání osob
se zdravotním postižením podle zákona o zaměstnanosti
Zdůvodnění:
Osoby se zdravotním postižením (OZP) jsou na trhu práce znevýhodněnou
skupinou, ohroženou nezaměstnaností. Zaměstnanost této skupiny osob není
důležitá pouze pro získání příjmu ze závislé činnosti, nýbrž i pro zajištění schopnosti
osoby podílet se aktivně na životě společnosti. Placené zaměstnání představuje pro
osoby se zdravotním postižením, stejně jako pro ostatní populaci, významný základ
pro osobní rozvoj a sebeúctu a je hlavním prvkem potírajícím vyloučení
ze společnosti. Cílem politiky zaměstnanosti ČR je zaměstnat co nejvíce osob
se zdravotním postižením, k čemuž mají přispívat i dlouhodobá opatření upravená
v zákoně o zaměstnanosti, spočívající v povinnosti zaměstnavatelů s více jak
25 zaměstnanci zaměstnávat OZP. Od roku 2012 má Státní úřad inspekce práce
působnost ke kontrolám plnění uvedeného zákonného opatření. Tyto kontroly
se neobejdou bez úzké spolupráce s jednotlivými úřady práce a samotným
Generálním ředitelstvím Úřadu práce ČR, které poskytuje pro kontroly orgánů
inspekce práce nezbytné informace z jím vedeného informačního systému. Zejména
jde o informace o jednotlivých zaměstnavatelích, kteří jsou povinni OZP
zaměstnávat, nově pak informace o poskytovatelích náhradního plnění a o jejich
celkové výši poskytované náhradního plnění v rámci celé ČR. V případě
poskytovatelů náhradního plnění je pak stěžejní informací rozsah poskytovaného
náhradního plnění. Kontrolní činnost inspekce práce před rokem 2016 byla
zaměřena nejen na samotné plnění zákonné povinnosti při zaměstnávání OZP
v povinném podílu, ale zaměřila se i na ty zaměstnavatele, kteří na zaměstnance
OZP pobírali příspěvek Úřadu práce podle zákona o zaměstnanosti. V roce 2016
probíhaly kontroly nejen největších poskytovatelů náhradního plnění, ale i samotné
plnění zákonné povinnosti zaměstnavatelů zaměstnávajících více jak
25 zaměstnanců v roku 2015 a letech předchozích. Výsledky kontrol inspekce práce
dlouhodobě prokazují, že jsou zaměstnavatelé, kteří svou zákonnou povinnost stále
neplní, přestože mají možnost povinnost splnit odběrem výrobků, služeb nebo
zadáním zakázek zaměstnavatelům s více jak 50 % OZP na zřízených nebo
vymezených chráněných pracovních místech nebo osobám se zdravotním
postižením, kteří jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance, případně
odvodem do státního rozpočtu. Z kontrolní činnosti vyplývá, že neznalost jednotlivých
povinností v uvedené souvislosti pak dostává zaměstnavatele do situace, kdy nejen,
že musí odvést zákonem stanovený odvod do státního rozpočtu, ale v řadě případů
je jim uložena pokuta za neplnění zákonných povinností. Jedním z častých zjištění je
skutečnost, že zaměstnavatelé nesprávně provedou samotný výpočet výše
stanoveného počtu zaměstnání OZP, přičemž následuje odvedení nesprávné výše
do státního rozpočtu. Rovněž zaměstnavatelé poměrně často nedodrží zákonem
stanovenou lhůtu povinného hlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání OZP.

Cíl úkolu:
Nadále kontrolní činností přispívat k zvýšení právního vědomí zaměstnavatelů.
Důsledným prováděním kontrol, odhalováním protiprávních jednání zaměstnavatelů
při zaměstnávání OZP a případným správním trestáním pozitivně působit
na pracovní podmínky a zaměstnávání OZP. Cílem kontrolního úkolu v této oblasti
je rovněž minimalizovat počet zaměstnavatelů, kteří neplní povinný podíl
zaměstnávání OZP. Orgány inspekce práce rovněž svou kontrolní činnost zaměří
na poskytovatele náhradního plnění a především na skutečnosti, zda jsou oprávněni
náhradní plnění poskytovat a zda ho poskytují maximálně v zákonné stanovené výši.
Zadání úkolu:
Kontrolní činnost bude zaměřena zejména na ty zaměstnavatele, kteří dle informací
Úřadu práce měli plnit povinnost zaměstnávat OZP a v hlášení úřadu práce
deklarovali povinnost odvodu do státního rozpočtu, ale tento neodvedli v zákonem
stanovené lhůtě, případně vůbec. Předmětem kontroly bude i kontrola objemu
skutečně poskytovaného (v rámci ČR) a odebraného náhradního plnění jednotlivými
zaměstnavateli. Podkladem pro výběr zaměstnavatelů budou seznamy úřadů práce
obdržené v letech 2015-2017, vč. seznamu o odebraném náhradním plnění
jednotlivými zaměstnavateli.

XVI. Kontroly nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců
Zdůvodnění:
Kontrolní činnost orgánů inspekce práce zaměřená na odhalování a potírání
nelegálního zaměstnávání je již tradičně jednou z priorit v souladu s prioritami
resortu Ministerstva práce a sociálních věcí a vnitřní politikou Evropské unie.
Nelegální práce je patologický jev, který má řadu negativních dopadů do oblasti
veřejných rozpočtů a fungování sociálního zabezpečení v ČR a rovněž do oblasti
pracovněprávní. Nelegální práce s sebou přináší významné finanční úniky
z veřejných rozpočtů na neodvedených daních a pojistném na sociální a zdravotní
pojištění a vytváří nekalou podnikatelskou konkurenci, kdy se do výhodnější pozice
dostávají zaměstnavatelé, kteří umožněním výkonu nelegální práce snižují své
náklady oproti svým konkurentům – řádným zaměstnavatelům. Nelegálně pracující
osoby pak nepožívají ochrany pracovního práva; mnohdy si neplatí nemocenské
pojištění a důchodové pojištění si platí v nejnižší možné výši, což má negativní
dopady na jejich sociální zajištění. Za osoby, které vykonávají nelegální práci
a zároveň jsou evidovány jako uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce ČR,
je státem hrazeno zdravotní pojištění, kdy tento stav není z dlouhodobého hlediska
pro tyto osoby výhodný s ohledem na stanovení výše budoucího důchodu, nehledě
opět na finanční úniky z veřejných rozpočtů na neoprávněně vyplacených dávkách
podpory v nezaměstnanosti a pojistném na zdravotní pojištění. Umožnění výkonu
nelegální práce cizinců pak s sebou přináší kromě deformací trhu práce v ČR také
možná bezpečnostní rizika. Kontroly nelegálního zaměstnávání jsou orgány
inspekce práce realizovány od roku 2012, kdy novelou zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, se tato oblast stala součástí kontrolní působnosti orgánů
inspekce práce. Po ukončení projektu OP LZZ „Efektivní systém rozvoje
zaměstnanosti, výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání
v ČR“, CZ.1.04/2.200/11.00013, v prosinci roku 2015, v rámci něhož byla kontrolní
činnost v této oblasti realizována, jsou od 1. 1. 2016 kontroly nadále prováděny
jako trvalá součást kontrolní činnosti orgánů inspekce práce. Kontrolám
zaměřeným na umožnění výkonu nelegální práce a výkon nelegální práce se tak
orgány inspekce práce budou věnovat i v roce 2017 a budou tak pokračovat v již
započaté činnosti na poli dané problematiky. Při realizaci kontrol bylo po prvotních
intenzivních, plošných kontrolách, které výrazně přispěly k pozitivním změnám
v oblasti osvěty široké veřejnosti, včetně zvýšení právního vědomí zaměstnavatelů,
a ve svém důsledku tak ke snížení četnosti zjištění výkonu nelegální práce, od roku
2014 postupně upuštěno od masivní, plošné kontrolní činnosti. Kontroly začaly být
zaměřovány maximálně cíleně s ohledem na jejich účelnost a efektivitu. V tomto
nastoleném trendu bude pokračovat kontrolní činnost i nadále s cílem reagovat
kontrolami na aktuální situaci v dané oblasti, neboť i přes pozitivní dopady
působení orgánů inspekce práce se jeví soustavná realizace kontrol a osvěty
v dané oblasti jako nezbytná. Za účelem efektivního provádění kontrol bude
i nadále v co nejvyšší míře využívána místní a osobní znalost trhu práce v daném

regionu, všechny dostupné informační zdroje a důsledný monitoring vytipovaných
pracovišť, provádění kontrol skupinami o větším počtu inspektorů a v neposlední
řadě rotace inspektorů mezi jednotlivými okresními pracovišti oblastních
inspektorátů práce, která přispívá nejen k eliminaci rizika korupce, ale také přináší
nové pohledy na výběr subjektů ke kontrole v daném regionu. Stejně jako
v předchozích letech budou realizovány celostátní a regionální mimořádné kontrolní
akce reflektující aktuální situaci v dané oblasti a rovněž regionální specifika.
V rámci účelného řešení negativních dopadů nelegální práce bude pokračovat
spolupráce s dalšími kontrolními složkami a předávání informací, které mohou být
využity pro činnost spadající do jejich působnosti (ČSSZ, Cizinecká policie, finanční
úřady, Úřad práce ČR). Jako součást kontrol i jako segment pracovněprávního
poradenství bude nedále prováděna intenzivní osvětová a preventivní činnost
zaměřená na předcházení výkonu nelegální práce.
Cíl úkolu:
Eliminovat nelegální zaměstnávání občanů ČR i zaměstnanců ze zahraničí,
a to ve všech segmentech pracovního trhu a cílenou kontrolní činností napomoci
snížení souvisejících negativních dopadů; konkrétně snížit úniky na daních
a platbách sociálního a zdravotního pojištění, omezit počet osob pracujících bez
ochrany pracovního práva a bez odpovídajícího sociálního zabezpečení, omezit
počet cizinců pracujících na území ČR bez povolení k zaměstnání a k pobytu nebo
obcházejících povinnost mít povolení k zaměstnání a omezit vykořisťování
zaměstnanců ze zahraničí, zejména cizinců ze zemí mimo EU. V neposlední řadě
pak tímto přispět k vzrůstu počtu pracovních míst na otevřeném trhu a prováděnými
kontrolami, ale rovněž pracovněprávním poradenstvím působit v této oblasti na trhu
práce také preventivně.
Zadání úkolu:
V průběhu roku 2017 budou vyhlášeny celostátní mimořádné kontrolní akce,
zaměřené aktuálně na subjekty, u kterých lze předpokládat výkon nelegální práce.
Nadto budou zrealizovány regionální mimořádné kontrolní akce. Při tvorbě plánů
kontrol budou zohledněny obdržené podněty. Kontroly budou plánovány a prováděny
s ohledem na jejich efektivitu a účelnost, za využití údajů z informačních databází
ČSSZ a Úřadu práce ČR, ve spolupráci s Policií ČR - Službou cizinecké policie, popř.
s dalšími složkami Policie ČR nebo městské/obecní policie a s Celní správou.
V případě zjištění nelegální práce budou o této skutečnosti informovat další kontrolní
orgány (pokud nebudou účastny kontroly), např. Úřad práce ČR, ČSSZ,
živnostenské úřady, finanční úřady, cizineckou policii apod. Kontroly budou cílené
a bude prováděn důsledný monitoring pracovišť před kontrolou. Kontroly
a mimořádné kontrolní akce se více soustředí na velká pracoviště s větším počtem
zaměstnavatelů a budou prováděny větším počtem inspektorů.

XVII. Kontroly agenturního zaměstnávání
Zdůvodnění:
Právní úprava v oblasti agenturního zaměstnávání doznala v průběhu let změn, které
vyplynuly zejména ze zkušeností z praktického použití tohoto způsobu
zaměstnávání. Nejvíce problémů vzniká přirozeně u agentur práce, které přidělují
své zaměstnance k výkonu práce u uživatele. Povinnosti stanovené zákonem
o zaměstnanosti a zákoníkem práce, včetně informační a oznamovací povinnosti,
musí dodržovat všechny agentury práce. Orgány inspekce práce provádějí kontroly
dodržování povinností agentur práce od roku 2006. Každoročně je tento hlavní úkol
koncipován s určitým specifickým zaměřením, především s přihlédnutím k výsledkům
kontrol a k obsahu přijatých podnětů ke kontrole, ale i na základě pověření MPSV
či podnětů sociálních partnerů. Velmi účinnou se ukázala úzká spolupráce orgánů
inspekce práce a Úřadu práce ČR. V roce 2017 se kontroly dodržování povinností
u agentur práce zaměří zejména na ty agentury, které opakovaně porušují
pracovněprávní předpisy. Nadále bude probíhat úzká spolupráce s GŘ Úřadu práce
ČR, zejména pokud jde o dodržování informační povinnosti agentur práce vůči Úřadu
práce ČR. Dále bude pozornost inspekce práce zaměřena na agentury práce,
u kterých kontrola nebyla doposud provedena. Kontroly se rovněž zaměří na skupinu
agentur práce se zahraničními statutárními zástupci. U takových agentur práce bylo
v minulosti opakovaně zjištěno častější porušování pracovněprávních předpisů,
zejména formou tzv. zastřeného agenturního zaměstnávání, ale i nelegální
zaměstnávání cizinců.
Cíl úkolu:
Komplexními kontrolami dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce
a jejich uživateli přispět ke kultivaci prostředí v této oblasti. Cílem je rovněž důsledně
odhalovat a trestat agentury práce, které opakovaně závažným způsobem
nedodržují nebo obcházejí platné zákony. Orgány inspekce práce ve spolupráci
s Úřadem práce ČR budou důsledně vyžadovat dodržování evidenčních
a informačních povinností ze strany agentur práce. Poskytováním základního
poradenství a účastí na odborných seminářích bude snahou orgánů inspekce práce
přispět ke zvýšení právního povědomí agentur práce a uživatelů.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zahajovány nejen u agentur práce, ale také u uživatelů, pokud
agentury práce k nim přidělují své zaměstnance. V případě, že u uživatele bude
působit více agentur práce, bude i u těchto následně zahájena kontrola. Podkladem
pro zahájení kontrol budou především obdržené podněty a seznam agentur práce
na portálu MPSV. Kontroly budou provedeny rovněž u agentur práce, u kterých
dosud provedeny nebyly, nebo provedeny před více než třemi lety. Pozornost
inspekce práce bude zaměřena také na agentury práce, u kterých byly již v minulosti
opakovaně zjištěny nedostatky.

XVIII. Kontroly zprostředkování zaměstnání bez povolení
Zdůvodnění:
Se zneužíváním institutu agenturního zaměstnání se orgány inspekce práce
setkávají stále častěji. Jedná se o případy, kdy je zaměstnávání fyzických osob
za účelem jejich dočasného přidělení k uživateli nahrazeno realizací obchodních
vztahů. Navzájem uzavřené obchodní smlouvy tak zastupují nejen povinnost
uzavření dohody mezi agenturou práce a uživatelem, ale také pracovněprávní vztah
mezi agenturou a zaměstnancem. Tyto aktivity jsou v praxi označovány jako tzv.
„skryté“ nebo také „zastřené“ agenturní zaměstnávání a subjekty podílející
se na těchto aktivitách je možné označit jako tzv. „pseudoagentury práce“.
Se zprostředkováním zaměstnání bez povolení či v rozporu s jeho povolením
se orgány inspekce práce setkávají také u společností se zahraničními statutárními
zástupci. U takových agentur práce je opakovaně zjišťováno nejen častější
porušování pracovněprávních předpisů, ale také nelegální zaměstnávání cizinců.
Z kontrolní činnosti vyplývá, že do obchodních vztahů, které v tomto případě
nahrazuje zaměstnání, jsou často zapojeny i tři a více subjektů, a to především
ve snaze legalizovat výkon závislé práce cizinců ze zemí mimo Evropskou unii.
Tento hlavní úkol navazuje na mimořádnou kontrolní akci v roce 2016, kdy
u 2/3 kontrolovaných subjektů byly zjištěny nedostatky a cca 1/3 kontrolovaných
subjektů zprostředkovávala zaměstnání bez povolení. Výsledky kontrol agentur
práce i zastřených agentur potvrdily nárůst využívání zastřeného agenturního
zaměstnávání zejména v oblasti zaměstnávání cizinců ze zemí mimo Evropskou unii.
Kontroly budou prováděny nejen na základě obdržených podnětů, ale také
na základě cíleného monitoringu. I nadále bude v této oblasti rozvíjena spolupráce
s dalšími kontrolními složkami za účelem předávání informací, které mohou být
využity pro kontrolní činnost těchto složek a možné realizace společné kontrolní
činnosti (ČSSZ, Cizinecká policie, Finanční úřady, Úřad práce ČR). Součástí kontrol
je také provádění osvětové a preventivní činnosti.
Cíl úkolu:
Především docílit zvýšení počtu kontrol zaměřených na odhalování tohoto
nebezpečného jevu a postihovat „pseudoagentury práce“. Do kontrol zahrnout také
agentury práce, které mají povolení ke zprostředkování zaměstnávání a přesto
přidělují své zaměstnance k uživateli na základě obchodních vztahů namísto
uzavření dohody o dočasném přidělení zaměstnance k uživateli podle zákoníku
práce. Tímto zaměřením a zvýšením počtu kontrol docílit snížení nelegálního
zaměstnávání občanů ČR i zaměstnanců ze zahraničí ve všech segmentech
pracovního trhu. Cílem je rovněž zlepšení stavu na úseku agenturního
zaměstnávání, které by mělo mimo jiné vést i k zlepšení pracovních podmínek
zaměstnanců agentur práce.

Zadání úkolu:
K výběru zaměstnavatelů budou využity podněty, praktické zkušenosti z kontrolní
činnosti a informace poskytnuté asociacemi personálních agentur či jinými
kontrolními orgány. Při provádění kontrol budou rovněž zohledněny zkušenosti
z kontrolní činnosti získané v roce 2016 jak z kontrol zaměřených na oblast
agenturního zaměstnávání, tak z kontrol zaměřených na zastřené agenturní
zaměstnávání.

XIX. Kontroly dodržování minimální a zaručené mzdy
Zdůvodnění:
Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování musí
bezpochyby představovat jednu z kontrolních priorit orgánů inspekce práce, neboť
úroveň odměňování má zásadní dopad na kvalitu pracovněprávního vztahu
z pohledu zaměstnance. Zajištění výdělku je primárním důvodem, proč zaměstnanec
vstupuje do pracovněprávního vztahu a výdělek plní alimentační funkci nejen pro
osobu zaměstnance, nýbrž mnohdy i pro celou jeho rodinu. Významnou regulační
a motivační funkci má v této souvislosti nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního
prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí,
ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb., č. 452/2009 Sb., č. 246/2012 Sb., č.
210/2013 Sb., č. 204/2014 Sb. a č. 233/2015 Sb., kterými byla stanovena
a opakovaně valorizována minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy
stanovující nejnižší cenu práce zaměstnance s ohledem na složitost, odpovědnost
a namáhavost vykonávané práce, jako nástroje sociální ochrany před nepřiměřeně
nízkým oceněním práce zaměstnance. Z poradenské i kontrolní činnosti orgánů
inspekce práce vyplývá, že právní povědomí zaměstnavatelů týkající se zejména
institutu nejnižší úrovně zaručené mzdy je stále v mnohých případech
na nedostatečné úrovni a porušování právních předpisů upravujících tuto oblast
ze strany zaměstnavatelů je tak poměrně častým jevem. Rovněž změny výše
minimální mzdy a jednotlivých nejnižších úrovní zaručené mzdy mohou vytvářet
nežádoucí prostor pro porušování předmětných předpisů, ať již vědomé, nebo
vyplývající z nedostatečné znalosti právní úpravy v této oblasti.
Cíl úkolu:
Eliminovat porušování pracovněprávních předpisů na úseku odměňování
zaměstnanců se zaměřením na poskytování minimální a zaručené mzdy v souladu
s příslušnými předpisy kontrolní, osvětovou, poradenskou a konzultační činností.
Kontroly budou prováděny efektivně a účelně, především u těch zaměstnavatelů
a v takových oborech, na něž orgány inspekce práce obdržely v uplynulém období
nejvíce podnětů vztahujících se k této problematice nebo u kterých je z předchozí
kontrolní činnosti zřejmé, že inklinují k porušování pracovněprávních předpisů v dané
oblasti. Kontrolní činností budou zaměstnavatelé upozorněni na povinnost
dodržování závazných pravidel při odměňování zaměstnanců. V rámci úkolu bude
prováděna také poradenská činnost s cílem co nejvíce zvýšit informovanost a právní
povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců v oblasti odměňování a minimální
a zaručené mzdy.
Zadání úkolu:
Výběr kontrolovaných osob se zaměří na zaměstnavatele, vůči kterým obdržely
orgány inspekce práce podněty v oblasti odměňování, a dále na ty zaměstnavatele,
u nichž mají s ohledem na zkušenost a poznatky z minulých období důvodně za to,

že u nich může docházet k porušování předpisů na úseku odměňování,
a to konkrétně předpisů vztahujících se k minimální mzdě a nejnižší úrovni zaručené
mzdy.

XX. Kontroly
rovného
zacházení,
zákazu
diskriminace
na pracovišti a rovného odměňování mužů a žen
Zdůvodnění:
V evropském i celosvětovém kontextu je Česká republika smluvní stranou několika
mezinárodních úmluv, v nichž se zavazuje dohlížet na rovné zacházení a zákaz
diskriminace na pracovišti. Pokud je se zaměstnancem zacházeno na pracovišti
nerovně, půjde také o citelný zásah do práva na důstojnosti jednotlivce. Navíc
je třeba vzít v úvahu celkový čas zaměstnance, který na pracovišti tráví. V celkovém
měřítku podnětů ke kontrole se na orgány inspekce práce zaměstnanci obracejí
v těchto záležitostech stále častěji, neboť se jedná o jednu z oblastí, ve které
je porušení ze strany zaměstnavatele vnímáno zaměstnanci obzvláště citlivě.
Nedodržování rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovišti má zpravidla
hluboký a nezřídka i dlouhodobý dopad na zdraví zaměstnance. Na druhou stranu
je mnohdy zaměstnanci označován za nerovné zacházení či diskriminaci postup
zaměstnavatele, který pod tyto pojmy nelze podřadit. Orgány inspekce práce sice
nemohou zaměstnancům přiznat finanční odškodnění za jednání zaměstnavatele,
ani nemohou provádět klasické vyšetřování, stejně tak nemohou řešit spor. Svou
důkladnou kontrolní činností, ale mohou přispět k tomu, aby zaměstnavatelé dbali
na dodržování zákoníku práce a antidiskriminačního zákona. Dle aktuálních údajů
Eurostatu činí rozdíl v odměňování žen a mužů v ČR 22,5 % v neprospěch žen.
Průměr EU je však 16,7 %, přičemž ČR má ve srovnání EU-28 druhý nejvyšší rozdíl
v odměňování žen a mužů. Státní úřad inspekce práce se na základě znalosti těchto
dat v roce 2017 zapojí do klíčové aktivity „KA2 Uplatňování legislativy v oblasti
odměňování /Metodika pro kontrolu odměňování žen a mužů, projektu MPSV 22 %
K ROVNOSTI“ (financovaného Evropským sociálním fondem, Operačním
programem zaměstnanost) specificky zaměří na provedení kontrol rovného
odměňování mužů a žen, především s přihlédnutím k výsledkům kontrol
z předcházejících mimořádných kontrolních akcí, k obsahu přijatých podnětů, ale
i na základě pověření MPSV či dalších partnerů zapojených do tohoto projektu, které
napomohou k vytvoření metodiky kontrol v této oblasti. S ohledem na plánované
zařazení kontrol zacílených specificky na odhalování genderové nerovnosti
v odměňování reaguje Státní úřad inspekce práce na potřebu snižování rozdílů
v odměňování mezi muži a ženami.
Cíl úkolu:
Zaměřit se na dodržování rovného zacházení a zákazu diskriminace na pracovištích,
které umožní přispět ke kultivaci prostředí v této oblasti. Specifickým cílem je rovněž
odhalování a mapování aktuální situace v oblasti rovného odměňování mužů a žen,
podle potřeb a zadání projektu. Pro rok 2017 jde v projektu konkrétně o sběr
zkušeností a informací z průběhu kontrol ve spolupráci s členy/členkami projektové
pracovní skupiny pro přípravu metodiky pro kontrolu rovného odměňování žen
a mužů, průběžné zapracování výstupů z kontrol do vznikající metodiky a spolupráci

na finální podobě metodiky, která bude poskytovat oporu pro kontrolu rovného
odměňování ve smyslu § 16 a § 110 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
a zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany
před diskriminací. K posuzování práce stejné hodnoty bude využit existující
Metodický návod pro kontrolu mzdových relací odměňování mužů a žen. Kontroly
budou prováděny především u institucí veřejných služeb a správy a dále u takových
zaměstnavatelů, na něž orgány inspekce práce obdržely v uplynulém období nejvíce
podnětů vztahujících se k dané problematice. Kontrolami budou zaměstnavatelé
upozorňováni na nutnost dodržování rovného zacházení, zákazu diskriminace
na pracovišti a nutnosti rovného odměňování mužů a žen. V rámci úkolu bude
prováděna také poradenská činnost s cílem co největší osvěty zaměstnanců
a zaměstnavatelů v těchto oblastech. Nezanedbatelným cílem těchto kontrol je také
prohloubení kontrolních zkušeností inspektorů v daných oblastech a sjednocení
kontrolních postupů s přihlédnutím ke stanoviskům veřejné ochránkyně práv.
Zadání úkolu:
Kontroly se zaměří jak na zaměstnavatele, na něž se vztahuje katalog prací
ve veřejných službách a správě dle nařízení vlády č. 222/2010 Sb., tak
na zaměstnavatele, u nichž mají orgány inspekce práce důvodně za to (především
na základě obsahu obdržených podnětů ke kontrole a poskytovaného poradenství),
že zde může docházet k porušování předmětných ustanovení právních předpisů.
Státní úřad inspekce práce zajistí provedení 80 kontrol, přičemž části z nich se jako
přizvané osoby (dle platné legislativy) zúčastní vybraní členové/členky projektové
pracovní skupiny pro přípravu metodiky pro kontrolu rovného odměňování žen
a mužů v rámci projektu 22 % K ROVNOSTI.

XXI. Kontroly ochrany osobních práv zaměstnanců při provozování
kamerových a jiných monitorovacích systémů na pracovišti
Zdůvodnění:
Ochrana osobních práv zaměstnanců na pracovišti je důležitá z pohledu lidské
integrity. Pokud je soukromí zaměstnance na pracovišti narušeno, vždy půjde také
o citelný zásah do práva na důstojnosti jednotlivce, které je legislativně chráněno.
Každý člověk má právo na uspokojivé pracovní podmínky, které nemohou být dány
tam, kde se nedbá na dodržování uvedených pravidel. Navíc je třeba vzít v úvahu
celkový čas zaměstnance, který na pracovišti tráví. Orgány inspekce práce provádějí
kontroly ochrany osobních práv zaměstnanců při provozování kamerových a jiných
monitorovacích systémů na pracovišti a ve společných prostorách každoročně
zejména na základě přijatých podnětů, popř. na doporučení Úřadu na ochranu
osobních údajů, přičemž v roce 2016 byl zaznamenán rapidní nárůst počtu těchto
podání. Zařazení tohoto samostatného hlavního úkolů reaguje na naléhavou potřebu
eliminovat porušování pracovněprávních předpisů, které nastávají nejčastěji při
střetu ochrany majetkových práv zaměstnavatele a ochrany osobních práv
zaměstnanců v souvislosti se zaznamenaným rozvojem technických opatření a jiným
sledovacím
zabezpečením
pracoviště.
Nedodržování ochrany soukromí
zaměstnanců na pracovišti může vést ke zdravotním potížím zaměstnance, neboť
i v tomto případě může zaměstnanec pociťovat znatelný nátlak, pokud se důvodně
obává, že je nezákonně, bezdůvodně a nepřiměřeně zaměstnavatelem při práci
sledován. V roce 2017 se kontroly dodržování povinností zaměstnavatele při
provozování kamerových a jiných monitorovacích systémů zaměří zejména
na ty subjekty, u nichž je důvodná obava z porušování pracovněprávních předpisů při
používání těchto monitorovacích mechanismů, zejména na základě obdržených
podnětů. Orgány inspekce práce na základě novely zákona o inspekci práce (č.
251/2006 Sb.) již budou moci za porušení předmětných ustanovení
pracovněprávních předpisů zaměstnavatele účinně sankcionovat pokutami za právní
delikt. Nadále bude probíhat úzká spolupráce s Úřadem na ochranu osobních údajů.
Cíl úkolu:
Kontrolní zaměření na dodržování ochrany soukromí zaměstnanců při provozování
kamerových a jiných monitorovacích systémů na pracovišti i mimo ně. Kontrolami
budou zaměstnavatelé upozorňováni na nutnost dodržování ochrany soukromí
zaměstnanců při uplatňování monitorovacích mechanismů na pracovišti. V rámci
úkolu bude prováděna také poradenská činnost s cílem co největší osvěty v dané
oblasti. Nezanedbatelným cílem těchto kontrol je také prohloubení kontrolních
zkušeností inspektorů v dané oblasti a jejich vzájemná výměna.
Zadání úkolu:
Kontroly se zaměří na zaměstnavatele, u nichž je důvodné (především na základě
obsahu obdržených podnětů a poskytovaného poradenství), že na jejich pracovištích
může docházet k porušování předmětného ustanovení zákoníku práce.

XXII. Kontroly dodržování
na odměňování cizinců

rovného

zacházení

se

zaměřením

Zdůvodnění:
Klesající míra nezaměstnanosti s sebou přináší vyšší poptávku pro pracovní síle,
kterou řada tuzemských zaměstnavatelů řeší zaměstnáváním pracovníků
ze zahraničí – ať už se jedná o občany Evropské unie či občany tzv. třetích zemí.
Z poradenské i kontrolní činnosti orgánů inspekce práce je zřejmé, že znalosti
cizinců týkající se českých pracovněprávních předpisů, upravujících zejména oblast
odměňování, jsou nedostačující, čehož bývá ze strany zaměstnavatelů nezřídka
zneužíváno. V mnohých případech tak dochází k porušování povinnosti rovného
zacházení se všemi zaměstnanci, a to právě v oblasti odměňování - mzdových
podmínek, příplatků za práci přesčas, za noční práci a za práci v sobotu nebo neděli,
či ve ztíženém pracovním prostředí. Zaměstnavatelé se tak uchylují k rozdílnému
odměňování srovnatelných pracovních pozic cizinců a občanů České republiky.
Volná pracovní místa, na kterých zaměstnavatel zamýšlí zaměstnávat cizince
na základě povolení k zaměstnání, zaměstnanecké či modré karty, je povinen
oznámit krajské pobočce Úřadu práce ČR, a to včetně základní charakteristiky tohoto
pracovního místa, tj. včetně informací o mzdových podmínkách. Ze zkušeností
Úřadu práce ČR však vyplývá, že často nejsou deklarované mzdové podmínky
dodržovány. Z těchto důvodů je potřeba této problematice věnovat patřičný důraz
a zaměřit tak kontrolní činnost na oblast dodržování rovného zacházení v oblasti
odměňování cizinců.
Cíl úkolu:
Cílem kontrolní činnosti je snaha o zamezení mzdového znevýhodnění cizinců
zaměstnaných v České republice, a tím ve svém důsledku připívat k postupnému
odstraňování rozdílů ve výši mzdy cizinců a ostatních zaměstnanců. Snahou
je eliminovat toto rozdílné zacházení a porušování pracovněprávních předpisů
na úseku odměňování cizinců. Kontroly se zaměří na oblast rovného zacházení,
poskytování minimální a zaručené mzdy včetně příplatků v souladu s příslušnými
předpisy. Kontroly budou prováděny zejména u těch zaměstnavatelů a v těch
oborech, kde k zaměstnávání cizinců ve zvýšené míře dochází. Zvýšená pozornost
bude rovněž věnována poradenské činnosti, jejímž cílem bude zvýšení právního
povědomí cizinců i zaměstnavatelů v této oblasti.
Zadání úkolu:
Kontroly dodržování rovného zacházení v oblasti odměňování cizinců budou
prováděny v úzké spolupráci s dalšími kontrolními orgány, zejména pak s Úřadem
práce ČR. Výběr zaměstnavatelů ke kontrole se proto zaměří na zaměstnavatele,
kteří zaměstnávají občany EU a jejich rodinné příslušníky, rodinné příslušníky
občanů České republiky, kteří nemají státní příslušnost ČR ani jiného členského
státu Evropské unie, a také cizinců, u kterých se vyžaduje povolení k zaměstnání,

zaměstnanecká či modrá karta. Dále budou kontroly probíhat také u zaměstnavatelů,
na něž obdržely orgány inspekce práce podněty ke kontrole týkající se rovného
zacházení a v oblasti odměňování cizinců.

XXIII. Kontroly dodržování nejnižší úrovně zaručené
u zaměstnavatelů v osobní autobusové dopravě

mzdy

Zdůvodnění:
Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů v oblasti odměňování je dlouhodobě
jednou z kontrolních priorit orgánů inspekce práce, neboť úroveň odměňování
má zásadní dopad na kvalitu pracovněprávního vztahu z pohledu zaměstnance,
i dopad celospolečenský na oblast zaměstnanosti a na situaci na trhu práce. Zásadní
regulační a motivační funkci mají v této souvislosti ustanovení § 111 a § 112
zákoníku práce o minimální a zaručené mzdě a nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, kterými byla stanovena a opakovaně
valorizována minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy, stanovující nejnižší
cenu práce zaměstnance s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost
vykonávané práce, jako nástroje sociální ochrany před nepřiměřeně nízkým
oceněním práce zaměstnance.
Nařízením vlády č. 337/2016 Sb., ze dne 5. října 2016, kterým se s účinností
od 1.1.2017 a částečně s účinností od 1.1.2018 mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb.,
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého
pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým
se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců
v dopravě, došlo k významným změnám v odměňování zaměstnanců, vykonávajících
řízení, údržbu a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která
jsou určena pro přepravu více než 16 osob (tj. v praxi zaměstnanců vykonávajících
práci řidiče autobusu), v odměňování zaměstnanců, kteří za stanovených podmínek
pracují v rozdělené směně nebo v rozdělením výkonu práce a v odměňování osádek
autobusů, součástí jejichž výkonu práce je čekání mezi spoji. Praktický dopad této
novely se očekává především u řidičů veřejné linkové osobní autobusové dopravy.
Z poradenské i kontrolní činnosti orgánů inspekce práce je zřejmé, že právní
povědomí zaměstnavatelů týkající se zejména institutu nejnižší úrovně zaručené
mzdy je stále v mnohých případech na nedostatečné úrovni a porušování právních
předpisů upravujících tuto oblast ze strany zaměstnavatelů je poměrně častým
jevem. Rovněž změny výše minimální mzdy a jednotlivých nejnižších úrovní
zaručené mzdy mohou vytvářet nežádoucí prostor pro porušování předmětných
předpisů, ať již vědomé, nebo vyplývající z nedostatečné znalosti právní úpravy
v této oblasti. Vzhledem k výše uvedenému a v souvislosti s poměrně zásadní
novelou právní úpravy provedenou nařízením vlády č. 337/2016 Sb., lze považovat
zařazení tohoto hlavního úkolu do ročního programu kontrolních akcí Státního úřadu
inspekce práce za žádoucí a plně odůvodněné.

Cíl úkolu:
Cílem kontrol v rámci tohoto hlavního úkolu je eliminovat porušování
pracovněprávních předpisů na úseku odměňování zaměstnanců, se zaměřením
na poskytování nejnižší úrovně zaručené mzdy a náležejících příplatků v souladu
s příslušnými předpisy zaměstnancům, kteří vykonávají řízení, údržbu a opravy
motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů, a která jsou určena pro
přepravu více než 16 osob. Kontroly budou zaměřeny především na zaměstnavatele
řidičů veřejné linkové osobní autobusové dopravy a městské hromadné autobusové
dopravy. Kontrolní činností budou zaměstnavatelé upozorněni na povinnost
dodržování závazných pravidel při odměňování definované skupiny zaměstnanců.
V rámci úkolu bude prováděna také poradenská činnost s cílem co nejvíce zvýšit
informovanost a právní povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců v oblasti
odměňování a minimální a zaručené mzdy.
Zadání úkolu:
Oblastní inspektoráty práce se při výběru kontrolovaných osob zaměří
na zaměstnavatele, kteří provozují autobusovou dopravu, a to především veřejnou
linkovou osobní autobusovou dopravu a městskou hromadnou autobusovou
dopravu.

