Roční program
kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce
schválený Ministerstvem práce a sociálních věcí
na rok 2006

30. prosince 2005

Schválil 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí ČR JUDr. Petr Šimerka na základě § 38
zákona 251/ 2005 Sb., o inspekci práce.
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Úvod
Státní úřad inspekce práce předkládá veřejnosti, po projednání s reprezentativními
zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů a po schválení ministerstvem práce a
sociálních věcí, roční program kontrolních akcí.
Program představuje základní zadání a rámec kontrolní činnosti SÚIP se sídlem
v Opavě a osmi oblastních inspektorátů práce. Program je sestaven na základě priorit
EU i České republiky. Kontrolní činnost, která představuje hlavní náplň a poslání, je
doplněna dalšími aktivitami, z nichž je považováno za velmi důležité poskytování
základních informací a poradenství.
Přestože hlavní díl činnosti musí být zaměřen na preventivní působení v oblasti
dodržování předpisů v rozsahu kompetencí podle ustanovení § 3 zák. č. 251/2005 Sb.,
nevyhneme se i provádění mimořádných kontrol, zejména na základě stížností,
podnětů a ostatních podání. Tento druh kontrol (a do této oblasti musíme zařadit i
vyšetřování příčin nehodových událostí, včetně pracovních úrazů) slouží jako důležitý
podklad pro hodnocení vhodnosti zaměření kontrol preventivních.
Jak byl výběr kontrolních akcí proveden?
Inspekce práce je rozdělena do dvou značně odlišných oblastí kontroly. Plnění
povinností v oblasti pracovních podmínek na jedné straně a pracovních vztahů na
straně druhé.
V pracovním systému na sebe obě oblasti úzce navazují a jedna ovlivňuje druhou. Mají
však mnoho odlišností, které je nutno plně respektovat.
V současnosti je nejzávažnějším problémem způsob chápání obou oblastí veřejností,
zejména míra tolerance k nedodržování předpisů, které by měly jednotlivé oblasti
regulovat.
Veřejnost je velmi často ochotna tolerovat i velmi hrubé porušování bezpečnostních
předpisů a mnohdy i bezprostřední ohrožování vlastního života, obvykle svými
spolupracovníky, považuje za něco běžného, v krajním případě i za hrdinství, není ale
ochotna tolerovat ani méně závažná porušení v oblasti předpisů upravujících např.
otázky mezd nebo platů. Tuto skutečnost je třeba respektovat při stanovení indikátorů
pro výběr kontrolních akcí a při stanovení základních cílů.
Základními kritérii pro stanovení zaměření kontroly v oblasti bezpečnosti práce a
bezpečnosti technických zařízení jsou:
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-

závažnost rizik, která jsou vyvolána pracovní nebo výrobní činností

-

množství ohrožených osob a míra ohrožení majetku

-

možná ohrožení pracovního a životního prostředí

-

úrazovost.

Právě poslední kritérium je velmi významné. Zde se hodnotí celkový počet úrazů,
závažnost úrazů, vývoj úrazů, úrazová četnost a mnoho dalších aspektů. Vždyť právě
ztráty a náklady v oblasti pracovních úrazů stojí českou ekonomiku 25 mld. Kč ročně.
Hlavním kritériem pro oblast pracovních vztahů bylo zaměření stížností, podnětů a
ostatních podání a jejich vliv na celkový obraz kultury podnikání, včetně možného
obvinění ze sociálního dumpingu.
Co se bude kontrolovat?
Kontrolní orgány se zaměřují na plnění povinností, které vyplývají z právních předpisů.
Přitom se vychází z objektivní odpovědnosti zaměstnavatele za plnění předpisů.
Kontrola tedy nepředstavuje provedení „inventury“ plnění všech předpisů povinnými
osobami, ale je, obvykle velmi úzce, zaměřen na přesně vymezený okruh předpisů,
jejichž plnění je v daných podmínkách rozhodující. Tomu právě napomáhá zadání
úkolu, včetně tzv. kontrolního seznamu pro každou kontrolní akci. Předložený program
právě takové zadání obsahuje.
Na co se zaměří kontrola?
Zaměření jednotlivých kontrol naleznete v části „Zadání úkolu“.
Právě tam uvedené skutečnosti představují významné oblasti, jejichž porušování je
zdrojem ztrát a zbytečných nákladů. Právě ztráty a náklady vzniklé nedostatečným
nebo nesprávným plněním požadavků, které byly stanoveny ve veřejném zájmu, a
jejich minimalizace je hlavním důvodem činnosti inspekce práce.
Jak bude kontrola probíhat?
Kontrola probíhá v souladu s procesním právem, v tomto případě podle zák. č.
251/2005 Sb. (o inspekci práce), případně (ve stanovených případech) podle zák. č.
552/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (o státní kontrole).
Kontrole obvykle předchází oznámení podnikající osobě, že kontrola bude provedena
(včetně termínu, kdy bude provedena).
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Kontrolu provedou inspektoři, kteří při zahájení vlastní kontroly předloží zástupci
kontrolované osoby průkazy inspektora. Tyto průkazy zároveň představují pověření
k provedení kontroly. Práva a povinnosti inspektora při kontrole jsou stanoveny §§ 7 a
8 zák. č. 251/2005 Sb. Vlastní kontrola probíhá ve stanoveném rozsahu podle zadání
kontroly. To však neznamená, že by inspektor, zejména zjistí-li prokazatelně závažná
porušení, nemohl nebo neměl konat i mimo stanovený rozsah kontroly. Zde by se mělo
zejména jednat o případy, že bylo prokazatelně zjištěno ohrožení života nebo zdraví.
Na základě zjištění při kontrole sepíše inspektor (nebo inspektoři) protokol, ve kterém
popíše zjištěné skutečnosti (obvykle neplnění některých povinností) a doloží své
tvrzení příslušnými důkazy.
S obsahem protokolu seznámí oprávněného zástupce kontrolované osoby, vyzvou jej
k podpisu protokolu (případně vyznačí, že podpis byl odmítnut) a předají mu stejnopis
protokolu.
Kontrolovaná osoba má právo požádat o přezkoumání protokolu, nejdříve inspektora,
který kontrolu prováděl, popřípadě vedoucího inspektora v námitkovém řízení.
Jsou-li námitky vypořádány, inspektor vyzve kontrolovanou osobu k odstranění
zjištěných nedostatků (uloží opatření), přitom určí přiměřenou lhůtu. Dále si vyžádá od
kontrolované osoby podání zprávy o odstranění nedostatků. Vypořádaný protokol
včetně příloh potom předá inspektor inspektorátu.
Co hrozí?
Existují dva druhy sankcí.
V případě, že kontrolovaná osoba není ochotna vytvořit zákonem stanovené podmínky
pro provedení inspekce, může inspektor uložit, a to i opakovaně, pořádkovou pokutu.V
případě, že byla v rámci kontroly zjištěna porušení, která naplňují skutkovou podstatu
přestupku nebo správního deliktu (podle části čtvrté zák. č. 251/2005 Sb.), může být
uložena příslušná sankce.
O sankci se rozhoduje ve správním řízení a rozhoduje o ní inspektorát nebo úřad.
Kromě ustanovení §§ 20 a 33 zák. č. 251/2005 Sb., se jedná vždy o pokutu a to ve
stanovených případech až do výše 2 mil. Kč. U uvedených dvou paragrafů je to ještě
možnost odejmutí oprávnění k činnosti na vyhrazených technických zařízeních,
případně zákaz činnosti na těchto zařízeních.
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Výše pokuty se určuje vždy s přihlédnutím k poměrům povinné osoby, závažnosti
porušení, způsobu a okolnostem za jakých k porušení došlo (viz § 36 zák. č. 251/2005
Sb.).
Oba druhy pokut vybírá a vymáhá příslušný orgán celní správy.
Jak se bude ověřovat splnění požadavků?
Inspektorát provede, po uplynutí posledního termínu, který určil v rámci uložených
opatření, následnou kontrolu vždy u závažných závad a v případech, že byly naplněny
skutkové podstaty přestupků nebo správních deliktů a také v případech, že byl vydán
některý ze zákazů podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. j) zák. č. 251/2005 Sb.
Tyto následné kontroly budou probíhat stejným způsobem jako prověrky, které vedly
k odhalení nedostatků s tím rozdílem, že budou zaměřeny především na odstranění
těchto nedostatků, včetně systémových opatření, která byla učiněna kontrolovanou
osobou k zabránění jejich opakování.
Věřím, že společnou prací v oblasti BOZP, při zapojení všech účastníků trhu práce,
vytvoříme

podmínky

zajišťující

vysokou

úroveň

BOZP

při

dodržení

konkurenceschopnosti ekonomiky, které nejen omezí možnost vzniku ztrát, zejména
pracovními

úrazy

a

nekvalitní

výrobou

zapříčiněnou

nevhodnými

pracovními

podmínkami a vztahy, ale i vyloučí možnost jakéhokoliv obvinění ze sociálního
dumpingu.

Ing. Jaromír Elbel
generální inspektor
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Zdůvodnění, cíl a zadání kontrolních úkolů
I. Bezpečnost práce ve stavebnictví – ochrana zaměstnanců před pády z výšky

Zdůvodnění:
Při pracích ve výškách stále dochází k vysokému počtu smrtelných pracovních úrazů a závažných
úrazů, kdy zdrojem úrazu je pád z výšky, do hloubky, propadnutí krytinou nebo sesutí z volného
okraje střechy a které souvisí s nedostatečnou ochranou zaměstnanců proti pádu. Pády z výšky
se na celkové smrtelné úrazovosti ve stavebnictví podílejí ze všech zdrojů nejvýznamněji;
v dlouhodobém horizontu cca 47 procenty.
V souladu s dlouhodobým plánem úkolů pro oblast stavebnictví bude hlavní úkol na rok 2006
zaměřen, tak jako v minulých letech, na práce ve výškách a ochranu pracovníků před pády
z výšky.
Rozsah úkolu vychází z poznatků, které byly získány při provádění HÚ ve stavebnictví
v letech 2003 – 2005.
Cíl úkolu:
Snížit počet pracovních úrazů ve stavebnictví, zvláště úrazů vznikajících při pracích ve výškách.
Zadání úkolu:
Kontroly budou provedeny zejména u nově vzniklých organizací a u stávajících organizací, kde
byly při minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky, u organizací, ve kterých nebyla
prováděna kontrola poslední 3 roky a u organizací , ve kterých v posledních třech letech vznikl
pracovní úraz při provádění prací ve výškách.
Všechny OIP provedou kontrolu nejméně u 75 malých a středních organizací do 249
zaměstnanců, které v rámci stavební činnosti provádějí i práce ve výškách, v rozsahu :
povinnosti zaměstnavatele
•

zda se při práci více zhotovitelů na jednom staveništi (se zaměřením na práce ve
výškách), dodavatelé vzájemně informují o rizicích vyplývajících z jejich činnosti a mají
jasně určeny povinnosti a závazky týkající se zajištění bezpečnosti práce,

•

zda má zaměstnavatel vypracován technologický nebo pracovní postup z hlediska
bezpečnosti práce pro příslušné práce ve výškách,

•

zda má zaměstnavatel provedeno školení zaměstnanců o právních a ostatních
předpisech k zajištění BOZP a toto školení dokumentováno,

•

zda zaměstnanci, kteří provádějí práce ve výškách jsou zdravotně a odborně způsobilí,

•

zda má zaměstnavatel vyhodnocena rizika, která se při jím vykonávané práci ve výšce
vyskytují, na jejich základě poskytuje zaměstnancům OOPP,

•

zda zaměstnavatel chrání zaměstnance proti pádu z výšky kolektivním zajištěním
(ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, záchytné lešení, záchytné sítě),

•

zda technické konstrukce, kterými jsou zaměstnanci chráněni proti pádu, odpovídají
svým provedením bezpečnostním požadavkům,
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•

zda jsou při práci na střeše zaměstnanci zajištěni proti pádu z jejího volného okraje,
propadnutí střešní krytinou a proti sklouznutí ze střechy,

•

nejsou-li zaměstnanci chráněni proti pádu kolektivním zajištěním, mají
zaměstnavatelem přiděleny OOPP proti pádu, které jsou pro danou činnost vhodné, je
určeno místo ukotvení, zaměstnanci jsou s jejich používáním seznámeni a OOPP jsou
pravidelně kontrolován.

povinnosti zaměstnanců
•

zda zaměstnanci dodržují stanovené pracovní postupy, používají přidělené osobní
ochranné pracovní prostředky.

7

II. Dodržování stanoveného pracovního režimu řidičů, mzdové otázky a
problematika cestovních náhrad
Zdůvodnění:
Důvodem pro zařazení úkolu je skutečnost, že inspekce práce tímto úkolem vhodně naváže na
dlouholetou činnost státního odborného dozoru nad bezpečností práce, tj. na provádění kontroly
pracovního režimu řidičů. Své poznatky, na základě uzavřeného Protokolu o spolupráci, resp.
Dohod mezi MPSV a MD ČR, postoupí Ministerstvu dopravy (stejně jako v minulosti
zabezpečoval ČÚBP), které pak zpracuje souhrnné zhodnocení výsledků a společně s počty
provedených kontrol předá příslušnému komisaři pro tuto problematiku v Bruselu. Svými
kontrolami tak inspekce práce přispěje k naplnění počtu stanovených kontrol řidičů. Dalším
důvodem pro zařazení tohoto úkolu je vhodné přihlášení se inspekce práce k „Národní strategii
bezpečnosti silničního provozu“ nejen kampaní „Bezpečná vnitrozávodová doprava“, ale
i provedenými kontrolami pracovního režimu řidičů při jejich jízdách po pozemních
komunikacích.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je přispět ke snižování pracovní úrazovosti; kontrolami inspekce práce přispěje
k větší snaze jak dopravců, tak samotných řidičů, dodržovat stanovené předpisy této oblasti
a tím předcházet např. mikrospánku řidičů. Součástí kontrol oblastních inspektorátů bude i
účinné poradenství a osvěta v problematice právních předpisů stanovících pracovní dobu a
dobu odpočinku a právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce u organizací, které tuto
činnost začaly provádět nedávno a u kterých se bude jednat o první setkání s inspekcí práce.
Zadání úkolu:
Předmětem kontroly u organizací, které se zabývají dopravou (v počtu minimálně 40 v regionu
v průběhu celého roku) bude dodržování požadavků zejména pracovního režimu řidičů.
Kontrola u zaměstnavatele bude zaměřena na tyto oblasti:
•

•

Obecné prevence s ohledem na vyhledávaní, hodnocení a minimalizování rizik
z pohledu povinnosti zaměstnavatele zajistit dostatečné a přiměřené seznámení
s riziky, s výsledky jejich vyhodnocení a s opatřeními na ochranu před jejich
působením.
Obecné prevence s ohledem na:
9 odbornou a zdravotní způsobilost řidičů,
9 problematiku OOPP, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků, včetně přijatých
opatření v problematice výstražných vest s vysokou viditelností,
9 pracovní režim řidičů,
9 pracovně právní vztahy (zařazování řidičů a jejich odměňování, mzdové otázky, a
proplácení náhrady výdajů spojených s pracovními cestami),
9 vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu,
9 stanovené a aplikované pracovní postupy.

9 mzdové otázky (plat, cestovní náhrady)
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III Kontrola systému BOZP a pracovně právních vztahů v malých a středních
podnicích
Zdůvodnění:
Důležitým prvkem kontrolní činnosti je preventivní působení a z tohoto důvodu je důležité, aby
kontrola stavu BOZP a PPV byla provedena u subjektu, co nejdříve po zahájení jeho
podnikatelské činnosti. S ohledem na velký počet malých a středních podniků je žádoucí, aby
přednostně byly provedeny kontroly v oborech s vyšším potenciálním rizikem vzniku pracovních
úrazů, nemocí z povolání a havárií.
Cíl úkolu:
Plošné preventivní působení na subjekty, u nichž doposud nebyla provedena kontrola stavu
zajišťování bezpečné práce. Cílem úkolu není jen zjištění skutečného stavu a stanovení
potřebných opatření k nápravě, ale také zařazení kontrolovaných subjektů do systému
následných a periodických kontrol. Nemalou důležitost má i oblast pracovněprávních vztahů.
Zadání úkolu:
OIP vybere ke kontrolám subjekty s 6 až 249 zaměstnanci, u kterých nebyla ještě provedena
kontrola stavu BOZP případně kontrola IP na základě zaslaného podnětu. Při výběru mají prioritu
subjekty, které provozují činnosti v oboru s vyšším potenciálním rizikem, a to :
- v zemědělství,
- ve výrobě kovových konstrukcí,
- v dřevoprůmyslu včetně výroby nábytku,
- v lesnictví.
Další obory ekonomických činností si OIP zařadí s ohledem na stav a vývoj BOZP v jeho územní
působnosti.
Celkový počet kontrolovaných subjektů bude tvořit minimálně 50 % z celkového počtu
kontrolovaných subjektů v roce 2005.
Předmět kontroly:
1)

Prevence rizik
a) vyhodnocení, zda zaměstnavatel vyhledává rizika, zjišťuje jejich příčiny a zdroje
a přijímá opatření k jejich odstranění,
b) seznámení zaměstnanců a ostatních osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují
na jeho pracovištích se stanovenými opatřeními,
c) kontrola realizace opatření
k prováděným činnostem,

na

pracovištích

a

jejich

dostatečnost

2) Péče o pracovní podmínky a pracovní vztahy:
a) školení a příprava k výkonu práce:
- kontrola dokumentace,
- kontrola dodržování,
b) pracovní doba:
- rozvržení pracovních směn:
- evidence pracovní doby a dodržování limitů přesčasové práce,
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vzhledem

- přestávky: na jídlo a oddech, bezpečnostní, odpočinky mezi směnami a týdny,
c) kontrola zakázaných prací.
d) poskytování OOPP:

e)
3)

-

seznam,

-

přidělování,

-

péče o OOPP,

-

používání OOPP při pracovních činnostech.

mzdové zabezpečení a způsoby odměňování, proplácení náhrad za pracovní cesty

Pracovní postupy
-

vhodnost pracovišť s ohledem na prováděné činnosti z hlediska:

a) uspořádání,
b) vybavení,
c) stavu faktorů pracovního prostředí.
4)

Pracovní stroje a zařízení
a)

kontrola průvodní a provozní dokumentace,

b)

provádění kontrol revizí technického stavu a skutečný stav provozovaných strojů
a zařízení,

c) umístění na pracovišti,
d)
5)

odborná způsobilost obsluh.

Pracovní úrazovost
a) evidence,

b) šetření příčin vzniku PÚ,
c) stanovení opatření a jejich realizace.
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IV. Bezpečnost práce v zemědělství u subjektů zabývajících se rostlinnou výrobou
kombinovanou se živočišnou výrobou (smíšená hospodářství)
Zdůvodnění:
Zemědělství patří mezi odvětví s trvale vysokou úrazovou četností (4,6) značně převyšující průměr
v ČR. Nevyšší úrazovost podle statistiky právě vykazují smíšená hospodářství s 6-249 zaměstnanci.
Cíl úkolu:
Kladně ovlivnit pracovní úrazovost v daném oboru ekonomické činnosti. Cílem úkolu není jen zjištění
skutečného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, ale také zařazení kontrolovaných
subjektů do systému následných a periodických kontrol, pokud se ještě tak nestalo v minulých
letech.
Zadání úkolu:
OIP vybere ke kontrolám nejméně 80 subjektů s 6 až 249 zaměstnanci, přednostně budou zařazeny
subjekty, kde došlo v minulých letech k závažným pracovním úrazům, nebo kde nebyla ještě
provedena kontrola stavu BOZP.
Při kontrolách zaměří pozornost prioritně na činnosti s vyšším potencionálním rizikem a to: - chov
skotu, práce s mechanizačními prostředky včetně údržby a oprav.
Předmět kontroly:
1) Prevence rizik
a) vyhodnocení, zda zaměstnavatel vyhledává rizika, zjišťuje jejich příčiny a zdroje a přijímá
opatření k jejich odstranění,
b) seznámení zaměstnanců a ostatních osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na
jeho pracovištích se stanovenými opatřeními,
c) kontrola realizace opatření na pracovištích a jejich dostatečnost vzhledem k prováděným
činnostem.
2) Péče o pracovní podmínky
a) školení a příprava k výkonu práce:
-

kontrola dokumentace

-

kontrola dodržování

b) kontrola zakázaných prací
c) poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP):
-

seznam,

-

přidělování OOPP,

-

péče o OOPP,

-

používání OOPP při pracovních činnostech.

3) Pracovní postupy
- vhodnost pracovišť s ohledem na prováděné činnosti z hlediska:
a) uspořádání,
b) vybavení,
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c) stavu faktorů pracovního prostředí.
4) Pracovní stroje a zařízení
a) kontrola průvodní a provozní dokumentace,
b) provádění kontrol revizí technického stavu a skutečný stav provozovaných strojů a zařízení,
c) umístění na pracovišti,
d) odborná způsobilost obsluh.
5) Pracovní úrazovost
a) evidence,
b) šetření příčin vzniku PÚ,
c) stanovení opatření a jejich realizace.
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V. Bezpečnost vnitrozávodové dopravy – provoz manipulačních a dopravních
prostředků a zařízení
Zdůvodnění:
Prověrka tvoří kontrolní část kampaně „Bezpečná vnitrozávodová doprava“ a navazuje na
obdobný úkol z roku 2005. Pracovní úrazovost vázaná na vnitrozávodovou dopravu a s ní
související manipulaci s materiálem podle vybraných zdrojů se dlouhodobě podílí v rozsahu
cca 30 % na celkové pracovní úrazovosti České republiky jak je zřejmé z následujícího
přehledu:
Rok

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Celkem

prostř.

454

540

552

448

416

464

2874

Nemotorové
dopr.
prostředky vnitropod.

517

590

584

661

724

699

3775

Jeřáby a jiná zdvihadla

286

243

244

125

133

98

1129

Transportní zařízení

279

279

248

193

217

168

1384

Zved. a dopr. zařízení

497

499

486

154

139

200

1975

Vnitropod. pracoviště

8974

8066

8294

8526

7380

7399

48639

Břemena,
předměty

materiál,

10754

10529

10932

12393

11267

10374

66249

Počet úrazů podle sled.
zdrojů úrazů

21761

20746

21340

22500

20276

19402

126025

Celkový počet prac. úrazů
sledovaných SOD

77832

74739

73911

72079

65882

66274

430717

27,96

27,76

28,87

31,22

30,78

29,28

29,26

Zdroj úrazu
Motorové
vnitropod.

dopr.

% prac. úraz. podle
uvedených zdrojů na
celkové úraz. sled. SOD

Realizací úkolu se systém SÚIP současně spolupodílí na plnění cílů „Národní strategie
bezpečnosti silničního provozu“, přijaté vládou České republiky dne 28. dubna 2004.
Přehled závažné a smrtelné úrazovosti vykázané ve vnitrozávodové dopravě podle vybraných
zdrojů za sledované období a podklady o nehodovosti vykázané na účelových komunikacích a
přehled oborů ekonomické činnosti se zvýšenou úrazovostí ve vnitrozávodové dopravě za rok
2004 jsou uvedeny v příloze.
Z okruhu sledovaných zařízení byly vypuštěny vlečky (úzkorozchodné dráhy) pro jejich omezený
rozsah, který byl z podstatné části kontrolován již v roce 2005. Do programu byl zařazen provoz
transportních zařízení, které se dlouhodobě podílí v rozsahu od 0,7 % do 1,2 % na celkové
pracovní úrazovosti a dokonce v rozsahu od 1,5 % do 3,9 % na smrtelné pracovní úrazovosti ČR.
Zadání úkolu:
OIP vyberou ke kontrole minimálně 30 subjektů provozujících vnitrozávodovou dopravu v rozsahu
zadaného úkolu.
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Do výběru budou přednostně zahrnuty subjekty z vybraných oborů ekonomické činnosti se
zvýšenou úrazovostí dle přílohy č. 2 plánovacího listu. V každém subjektu budou vyplněny
dotazníky o pracovní úrazovosti podle sledovaných zařízení, ze kterých budou vyčísleny velikosti
rizik. OIP provede výběr kontrolovaných subjektů na základě provedené analýzy z databáze
pracovních úrazů podle odvětví s cílem výběru těch subjektů, které se nejvíce podílí na úrazovosti
v rámci uvedených zdrojů.
Prověrka bude provedena podle zvláštního programu.
Předmět kontroly:
Kontrolu budou tvořit tři samostatné části se zaměřením na:
1.Zajištění bezpečného provozu dopravních prostředků na účelových komunikacích
a dalších pracovních plochách, kde bude sledováno zejména:
a) technický stav provozovaných dopravních prostředků,
b) technický stav účelových komunikací, komunikací pro pěší a pracovních ploch,
c) způsob provozu na účelových komunikacích,
d) odborná způsobilost zúčastněných zaměstnanců,
e) používané postupy při manipulaci s materiálem.
2. Zajištění bezpečného provozu jeřábové dopravy, kde bude sledováno zejména:
a) vnitřní systém bezpečnosti práce při řízení provozu jeřábů (prevence rizik),
b) technický stav konstrukce jeřábů, provoz, kontrola a údržba jeřábů,
c) způsob manipulace s břemeny,
d) odborná způsobilost obsluh jeřábů.
3. Zajištění bezpečného provozu transportních zařízení, kde bude sledováno zejména:
a) celkový technický stav provozovaných dopravníků,
b) zajištění nebezpečných míst,
c) komplexnost a aktuálnost provozní dokumentace,
d) odborná způsobilost zúčastněných zaměstnanců.
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VI. Vyhodnocení zaměstnavatelů na základě podnětů na porušování pracovně
právních vztahů a pracovních podmínek
Zdůvodnění:
V návaznosti na přejaté kompetence v oblasti pracovně právních vztahů a pracovních podmínek
lze v roce 2006 očekávat 5 - 6 tisíc podnětů na porušování pracovně právních vztahů a
pracovních podmínek. S ohledem na počty delimitovaných zaměstnanců a časovou náročnost
není možné zajistit prověřování každého podaného podnětu. Je však nutné zajistit, aby na
základě analýzy podaných podnětů byly v systému SÚIP realizovány preventivní kampaně do
těch oblastí pracovně právních vztahů a pracovních podmínek, které jsou nejčastěji předmětem
podaných podnětů.
Cíl úkolu:
Preventivními kampaněmi zajistit prosazování požadavků předpisů do praxe, zajistit právní
vědomí zaměstnavatelů se záměrem snížit počty podaných podnětů a vytvořit tak prostor pro
preventivní činnost inspekce práce.
Zadání úkolu:
OIP bude provádět průběžně vyhodnocení podaných podnětů. Vedoucí inspektor nebo jím
stanovená osoba rozhodne, který podnět s ohledem na jeho věcnost a závažnost bude šetřen
co nejdříve a který bude využit jako podklad pro stanovení regionálního úkolu do programu
kontrolních akcí.
OIP provede po každém čtvrtletí analýzu podaných podnětů z následujících hledisek:
•

předmětu podání;

•

předpisu, kterého se podání týká;

•

oboru ekonomické činnosti (OKEČ);

•

velikosti subjektu (kategorie);

•

závěrů - ze šetřených podnětů;

Na základě výsledků analýzy OIP:
- připraví program krátkodobé kampaně (min. 14 dnů), do kterého zahrne problematiku
nejčastějších podnětů. Součástí programu kampaně bude zpracovaný podrobný kontrolní
seznam a výběr subjektů, které budou zařazeny v rámci kampaně mezi kontrolované subjekty,
- zveřejní na svých internetových stránkách výsledky analýzy včetně výsledků provedených
kontrol a příčin, které mají podíl na porušování konkrétních ustanovení předpisů.
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VII. Integrovaná inspekce podle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných
havárií, ve znění pozdějších předpisů
Zdůvodnění:
Pravidelná kontrola je zařazena do úkolů systému SÚIP na základě požadavků zákona
č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, způsobených
vybranými nebezpečnými látkami. Kontrola je prováděna podle nařízení vlády č. 452/2004 Sb.
společně s krajskými úřady a ostatními správními úřady. Kontroly provozovatelů zařízení jsou
prováděny v určených termínech podle schváleného plánu kontrol.

Cíl úkolu:
Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou kontrolu, podle plánu kontrol zpracovaným
ČIŽP a podle zpracovaného kontrolního seznamu na příslušný rok, v souladu s požadavky
zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny především na:
-

odstranění nedostatků z minulé kontroly,

-

zhodnocení úrovně školení zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti práce,
včetně ověření znalostí a kontroly jejich dodržování,

-

posouzení stavu technického zařízení uvedeného v dokumentaci vzhledem k reálnému
stavu, včetně revizí zařízení (za účasti specialistů VTZ),

-

způsob skladování nebezpečných chemických látek, včetně značení zásobníků a skladů
s nebezpečnými chemickými látkami a únikových cest,

-

vykládku a nakládku nebezpečných látek v souladu s přepisem ADR,
přidělení OOPP na základě hodnocení rizik, jejich používání zaměstnanci.
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VIII. Program „Bezpečný podnik“

Zdůvodnění:
Zařazení programu „Bezpečný podnik“ do úkolů systému SÚIP vychází z Národní politiky BOZP,
která v rámci osvětové činnosti stanoví mimo jiné požadavek na zavedení systému řízení BOZP
v organizacích, k jehož realizaci by měly napomoci programy a příručky s návodem k zavedení
systému řízení BOZP. Takovýto přístup k řízení bezpečnosti práce umožňuje dosáhnout vyšší
úrovně BOZP a kultury práce, vedoucí ke snížení pracovní úrazovosti a tím i nákladů s ní
souvisejících (pracovní úrazovost negativně ovlivňuje i výkonnost organizací a tím i ekonomiky
státu). Používání tohoto a podobných programů podpořilo také Usnesení vlády č. 706 z r. 2000,
kterým se vláda zavázala k respektování a naplňování zásad a doporučení vycházejících
ze závěrečných dokumentů z jednání Třetí ministerské konference uskutečněné v r. 1999 v
Londýně, zabývající se problematikou BOZP a ochranou životního prostředí („Správná praxe“
GP-HESME).

Cíl úkolu:
Program „Bezpečný podnik“ má za cíl zvýšit úroveň řízení bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a ochrany životního prostředí u právnických a podnikajících fyzických osob a vytvořit
podmínky pro zavedení komplexního a efektivního systému řízení BOZP, který bude
respektovat jak požadavky právních předpisů, tak i požadavky stanovené pro oblast BOZP
dokumentem - „Nový přístup EU v oblasti BOZP na léta 2002 – 2006. V souladu s tím usilovat o
dosažení vyšší úrovně kultury práce a pohody zaměstnanců při práci v dané organizaci.
Realizace programu „Bezpečný podnik“ má z hlediska prevence za cíl především vytvoření
podmínek pro předcházení vzniku mimořádných událostí (úrazů, havárií) v organizacích. Cílem
programu je rovněž dosažení změny v přístupu managementu k řízení organizace v tom
smyslu, aby v rámci svých rozhodnutí, pokynů a opatření týkajících se výroby (případně
poskytování služeb), současně zohledňoval a řešil také problematiku BOZP s tím související.
Zadání úkolu:
1. Prověřování plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je jako průběžný úkol
prováděno všemi IBP na základě žádosti o provedení kontroly splnění podmínek
stanovených pro vydání osvědčení „Bezpečný podnik“, podané organizací.
Inspektor při kontrole organizace ověřuje splnění všech požadavků programu, které
se na danou organizaci vztahují, s ohledem na procesy a činnosti realizované v dané
organizaci. Při kontrolní činnosti inspektor postupuje v souladu s příkazem generálního
inspektora SÚIP č. 3/2005, kterým se stanoví zásady postupu inspektorů při realizaci
programu „Bezpečný podnik“
- v platném znění, příručkou obsahující program „Bezpečný podnik“ a v obecné rovině
Metodikou základních úkonů na úseku kontrolní a rozhodovací činnosti inspekce práce.
2.

Před zahájením kontroly se inspektor seznámí s údaji týkajícími se dané organizace
a informuje o nich členy kontrolního týmu (s procesy a činnostmi, s údaji o pracovní
úrazovosti, o haváriích, o porušování předpisů zjištěném při předchozích kontrolách
organizace a o vydaných rozhodnutích týkajících se vyřazení strojů a zařízení z provozu,
zákazu činnosti).

3. V případě, že se v kontrolované organizaci (nebo na jejím pracovišti) vyskytují další subjekty
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(dodavatelé, spolupracující firmy), ověří kontrolní tým inspektorů jak je zajištěna součinnost
na úseku prevence rizik, vzájemná informovanost o rizicích mezi jednotlivými subjekty a zda
prověřovaná organizace plní své povinnosti vůči těmto subjektům.
4. OIP zašle e-mailem na SÚIP v termínu do 15. 2. 2006 přehled indikátorů zlepšování
zaslaných organizací, která získala osvědčení „Bezpečný podnik“ a při každoročně
prováděné následné kontrole organizace ověří, zda údaje uvedené v přehledu indikátorů
zlepšování zaslaných organizací odpovídají skutečnosti, tj. zda plní požadavek neustálého
zlepšování.

Aktivity související s předáním osvědčení „Bezpečný podnik“
SÚIP - zajistí vyhotovení osvědčení a plaket pro oceněné organizace
- vyhotoví přehled oceněných organizací.
VÚBP - zajistí organizaci akce, pozvánky pro vedoucí představitele oceněných organizací.
OIP

- v souladu s určeným 1. a 2. termínem pro vydání osvědčení organizacím v daném
roce, předá na SÚIP příkazem GI stanovené dokumenty nejpozději 6 týdnů před
stanoveným termínem pro předání osvědčení.

Předání osvědčení se zúčastní:
Za SÚIP

generální inspektor úřadu (v době jeho nepřítomnosti náměstek nebo jím pověřený
vedoucí zaměstnanec) a odpovědný zaměstnanec za program „Bezpečný podnik“.

Za OIP

vedoucí inspektor práce z OIP, který doporučil vydat osvědčení organizaci, které bude
v daném termínu předáváno osvědčení

Za VÚBP zaměstnanec VÚBP zajišťující organizaci akce.
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