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Úvod
Roční program kontrolních akcí představuje základní rámec kontrolní činnosti
Státního úřadu inspekce práce (dále jen „SÚIP“) a osmi oblastních inspektorátů práce (dále
jen „OIP“). Hlavní kontrolní úkoly programu navržené SÚIP, jejich cíl, zadání a předmět
kontroly, byly v souladu s § 4 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
projednány s reprezentativními zástupci sociálních partnerů a jimi podpořeny, a to jak na
16. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci konaném dne
10. prosince 2007, tak na jednáních jejích stálých výborů.
Roční program kontrolních akcí na rok 2008 respektuje strategické cíle EU a ČR
v oblasti inspekce práce při prosazování dodržování pracovního práva, zejména na úseku
bezpečnosti práce a pracovních podmínek, a při vytváření podpory preventivním aktivitám
vedoucím ke snižování pracovní úrazovosti v malých a středních podnicích. Kontrolní
orgány se v roce 2008 zaměří především na plnění povinností, které vyplývají z nových
právních předpisů, a na kontrolu dodržování právních předpisů u zaměstnavatelů
a v oborech průmyslové činnosti s nejvyšší pracovní úrazovostí.
Pro rok 2008 byly vybrány hlavní kontrolní úkoly zahrnující:
I

Bezpečnost práce ve stavebnictví

II

Dodržování pracovního režimu řidičů (služby, pošty apod.)

III

Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích

IV

Opravárenství dopravních prostředků

V

Bezpečnost práce při ruční manipulaci s materiálem a břemeny

VI

Provádění kontroly na základě podnětů na porušování pracovněprávních
předpisů

VII

Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
při provozu a údržbě tlakových a plynových zařízení v kotelnách na
plynná paliva

VIII

Bezpečnost provozu pohyblivých pracovních plošin

IX

Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby

X

Provádění kontrol v zařízeních sociální péče, zejména v domovech
důchodců a domech s pečovatelskou službou

XI

Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání
fyzických osob agenturami práce

XII

Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb

XIII

Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií

XIV

Program „Bezpečný podnik“

XV

Kontroly zaměřené na dodržování stanovených podmínek upravujících
výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi
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Zdůvodnění, cíl a zadání kontrolních úkolů
I.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Zdůvodnění:
Stavebnictví patří k odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů, zvláště úrazů
závažných a smrtelných. V posledních letech dochází k nejvyššímu počtu smrtelných
a závažných pracovních úrazů, jejichž zdrojem je pád z výšky, do hloubky, propadnutí
krytinou nebo sesutí z volného okraje. K vysokému počtu pracovních úrazů ve stavebnictví
dochází dále při zemních pracích (práce v nezajištěných výkopech), dopravě na staveništi
a montážních pracích, kde práce nejsou prováděny v souladu s bezpečnostními
požadavky.
Úkol bude zaměřen shodně jako v minulém roce na všechny uvedené rizikové činnosti na
staveništi.
Cíl úkolu:
Cílem je zajistit dodržování právních předpisů o bezpečnosti práce na staveništích a tím
i bezpečný způsob práce, který vede k prevenci úrazů.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách, při
zemních pracích, při dopravě na staveništi a při montážních pracích.
Kontroly budou provedeny u:
1.
malých a středních organizací, zejména u organizací, v nichž byly při minulých
kontrolách zjištěny závažné nedostatky,
2.
organizací s nadprůměrnou úrazovostí,
3.
nově vzniklých organizací,
4.
organizací, u kterých od poslední kontroly uplynula doba minimálně 5 let.
Každý OIP provede kontrolu nejméně u 80 organizací.
Kontroly budou zaměřeny mimo jiné na následující okruhy:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

vzájemná informovanost zhotovitelů stavby o rizicích a přijatých
opatřeních;
vyhodnocení rizik a poskytování OOPP;
školení zaměstnanců a zdravotní způsobilost;
zajištění staveniště, pracoviště a zařízení stavenišť;
zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky, popřípadě do hloubky;
bezpečnostní požadavky na technické konstrukce;
zajištění výkopových prací a stěn výkopů;
bezpečnost při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi;
provádění prací zdvihacími zařízeními, systém bezpečné práce,
manipulace s materiálem;
provoz staveništních rozvaděčů a pohyblivých přívodů.

3

II.

Dodržování pracovního režimu řidičů (služby, pošty apod.)

Zdůvodnění:
Důvodem pro pokračování kontroly pracovního režimu řidičů je trvale nepříznivý stav
dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích, jehož příčinou je mimo jiné
nedodržování stanoveného pracovního režimu řidičů. Po předchozích letech, kdy kontroly
byly orientovány zejména na dopravce zaměstnávající řidiče kamionů, zájezdových
autobusů a hromadné dopravy osob, jsou pro rok 2008 navrhovány kontroly u subjektů
provozujících přepravu v sektoru služeb, vyjma zdravotnictví (např. rozvoz zboží, pošta,
údržba komunikace apod.). Tímto úkolem se inspekce práce nadále připojuje k „Národní
strategii bezpečnosti silničního provozu“, která si klade za cíl do roku 2010 snížit počet
usmrcených v silničním provozu na polovinu.
Cíl úkolu :
Provedenými kontrolami si inspekce práce klade za cíl prosazovat dodržování stanovených
právních předpisů v této oblasti a tím předcházet dopravním nehodám na pozemních
komunikacích a zároveň účinným poradenstvím zvýšit informovanost této dosud opomíjené
skupiny subjektů provozujících přepravu v sektoru služeb, zejména o nových či
novelizovaných právních předpisech v této oblasti.
Zadání úkolu :
Předmětem inspekční činnosti u organizací, ve kterých jsou zaměstnáváni řidiči, bude
kontrola dodržování požadavků pracovního režimu řidičů, organizace dopravy jako takové
(místní provozní bezpečnostní předpis), zajišťování vyhovujícího technického stavu vozidel
a dodržování některých vybraných oblastí pracovněprávních vztahů (zejména cestovní
náhrady).
Každý OIP provede kontrolu alespoň u 40 organizací.
Kontrola bude zaměřena na:
−
−
−
−

pracovní režim řidičů;
odbornou a zdravotní způsobilost řidičů;
péči o technický stav vozidel (prohlídky, údržba) a jejich vybavenost;
cestovní náhrady.

Zadání nevylučuje, zejména v případech došlých podání, zařadit do kontrolní akce mimo
stanovené organizace navíc i vybrané dopravce kamionové dopravy.
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III.

Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích

Zdůvodnění:
Preventivní působení v oblasti BOZP má důležitý význam, pokud je kontrola plnění
závazných bezpečnostních předpisů provedena u subjektu co nejdříve po zahájení jeho
podnikatelské činnosti. S ohledem na velký počet nově vzniklých malých a středních
podniků je žádoucí, aby přednostně byly provedeny kontroly v oborech s vyšším podílem
vzniku pracovních úrazů (PÚ), nemocí z povolání a havárií. Dále budou kontroly prováděny
u subjektů, na které OIP obdržel opakovaně podněty poukazující na neplnění povinností
vyplývajících z právních předpisů pro oblast bezpečnosti práce a subjektů, u kterých došlo
ke vzniku smrtelného pracovního úrazu nebo úrazu s hospitalizací.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je preventivní kontrola subjektů v problémových oborech a kontrola subjektů,
u kterých byly zjištěny nebo hlášeny problémy v dodržování právních předpisů z oblasti
bezpečnosti práce již dříve nebo u nichž došlo k vzniku závažných pracovních úrazů. Cílem
úkolu není jen zjištění skutečného stavu a stanovení potřebných opatření k nápravě, ale
také zařazení subjektů do systému následných a periodických kontrol.
Zadání úkolu :
OIP vyberou ke kontrolám zejména subjekty zaměstnávající 6 až 249 zaměstnanců
působící v oborech:
− zemědělství, lesnictví a dřevoprůmyslu, včetně výroby nábytku;
− zpracovatelského průmyslu a výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků;
− výroby a rozvodu elektřiny, vody, plynu a tepla.
Ke kontrolám budou přednostně vybírány subjekty, u kterých:
− nebyla ještě provedena žádná kontrola nebo uplynulo více než 5 let od poslední;
− je nepříznivý vývoj ukazatelů PÚ, nebo jsou opakované podněty;
− byly při předchozí kontrole zjištěny závažné nedostatky.
Další obory ekonomických činností si OIP zařadí s ohledem na stav a vývoj BOZP v jeho
územní působnosti. Do úkolu nebudou zařazovány subjekty působící ve stavebnictví, které
jsou předmětem kontroly v rámci úkolu bezpečnost práce ve stavebnictví.
Předmět kontroly:
1)

2)

3)

Systém obecné prevence:
− kontrola provozní dokumentace (technologické postupy, místní provozní
bezpečnostní předpisy), prevence rizik, poskytování OOPP na základě
vyhodnocení rizik, evidence PÚ a šetření příčin jejich vzniku;
− pracovní doba a její evidence.
Systém prevence u technických zařízení:
− provádění kontrol, revizí a údržby;
− opatření k zamezení vzniku PÚ.
Kontrola na pracovišti:
− uspořádání pracoviště;
− technický stav provozovaných strojů a zařízení.
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IV. Opravárenství dopravních prostředků
Zdůvodnění:
Důvodem pro zařazení tohoto kontrolního úkolu do Programu kontrolních akcí je, že v tomto
oboru dlouhodobě nebyla provedena celostátní tématická kontrola. Dalším důvodem pro
zadání tohoto úkolu je ověření, zda subjekt působící v této oblasti dodržuje nové právní
předpisy, se zvláštním zřetelem na provozní bezpečnostní předpis.
Cíl úkolu:
Provedenými kontrolami si inspekce práce klade za cíl prosazovat dodržování stanovených
právních předpisů v tomto oboru ekonomické činnosti. U nově vzniklých opraven dopravních
prostředků kromě kontrolní činnosti bude poskytnuto účinné poradenství, zejména v oblasti
nových či novelizovaných ustanovení bezpečnostních předpisů v této oblasti (zákona
č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 168/2002 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb.).
Zadání úkolu:
Předmětem kontrolní činnosti u subjektů zabývajících se opravami dopravních prostředků
silničních i drážních (navíc pro OIP 3.00 letiště Praha, pro OIP 7.00 opravna lodí Křešice)
bude kontrola technického stavu a splnění rozměrových požadavků opraven, jejich
technického vybavení (včetně zvedáků vozidel, pracovních jam a hříží, doků apod.)
a dodržování bezpečnostních zásad při opravách.
Předmět kontroly:
Každý OIP provede kontrolu alespoň u 20 subjektů.
Kontrola bude zaměřena na:
−
−
−

prevenci rizik;
odbornou kvalifikaci zaměstnanců (např. svářeči aj.);
školení opravářů pro konkrétní pracovní činnosti;

−

stanovení seznamu vhodných OOPP a jejich poskytování zaměstnancům
na základě vyhodnocení rizik;
průvodní a provozní dokumentace používaných strojů a zařízení;
vhodnost umístění jednotlivých zařízení na pracovištích;
bezpečné pracovní postupy;
neprovádění zakázaných činností.

−
−
−
−
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V.

Bezpečnost práce při ruční manipulaci s materiálem a břemeny

Zdůvodnění:
Ruční manipulace se výrazným způsobem podílí na celkové pracovní úrazovosti, což bylo
v posledním období prokázáno rozborem pracovní úrazovosti. Z hlediska statistických údajů
má ruční manipulace významné místo v pracovní úrazovosti:
1. skladový provoz - 70,0 % úrazů při ruční manipulaci vykázaných v roce 2003,
2. vnitrozávodová doprava - 55,5 % úrazů při ruční manipulaci vykázaných v roce 2004,
3. vnitrozávodová doprava - 64,8 % úrazů při ruční manipulaci vykázaných v roce 2005.
Podle „Nové strategie EU“ je nutno do roku 2012 snížit pracovní úrazovost o 25 %. V této
souvislosti by ruční manipulace měla pro další období představovat významný zdroj rezerv
ve snižování pracovní úrazovosti.
Cíl úkolu :
Cílem úkolu je vyvodit potřebný tlak na dodržování bezpečnostních předpisů v dané oblasti
a tím vytvořit předpoklady k postupnému snižování pracovní úrazovosti na úseku ruční
manipulace. Současně budou identifikovány další technologie a pracovní činnosti s vysokým
podílem úrazů při ruční manipulaci.
Zadání úkolu :
Každý OIP vybere ke kontrole minimálně 30 subjektů vykazujících zvýšenou úrazovost při
ruční manipulaci s břemeny. V kontrolovaném subjektu budou současně vyplněny dotazníky
o pracovní úrazovosti vázané na ruční manipulaci za účelem vytipování dalších technologií
a pracovních činností s vysokým podílem úrazů vázaných na ruční manipulaci.
Předmět kontroly:
Kontrola bude zaměřena na:
−
−
−
−
−

vyhodnocení rizik prováděné ruční manipulace;
stanovená opatření k minimalizaci rizik prováděné ruční manipulace;
úroveň základního všeobecného školení a školení zaměřeného na ruční
manipulaci;
kontrola pracovních postupů při ruční manipulaci a jejich dodržování;
získávání údajů o příčinách vzniklých pracovních úrazů v souvislosti
s ruční manipulaci s břemeny.
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VI. Provádění kontroly na základě podnětů na porušování
pracovněprávních předpisů
Zdůvodnění:
Každoroční stoupající množství podaných podnětů z oblasti pracovněprávních vztahů
a pracovních podmínek ovlivňuje způsob a samotný výběr podnětů pro efektivní kontrolní
činnost. Je celospolečenským zájmem prošetřit co největší počet podnětů v co nejkratší
lhůtě od jejich podání a ovlivnit tak chování zaměstnavatelů, kteří nedodržují povinnosti
vyplývající z pracovněprávních předpisů.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je dosáhnout kvalifikovaným výběrem podnětů a následnou důslednou
kontrolní činností, s důrazem na dodržování pracovněprávních předpisů u jednotlivých
zaměstnavatelů, co nejrychlejší nápravy v oblastech, do kterých je podnět směřován.
Zadání úkolu:
Při vyhodnocování podnětů zvolit takový postup, aby bylo prošetřeno co největší
množství podnětů v co nejkratší době.
OIP se operativně zaměří zejména na porušování předpisů, které souvisí přímo
s konkrétním obsahem podnětu. Důsledně je nutno šetřit podněty, které poukazují na
uplatňování diskriminace a nerovného zacházení.
Současně OIP provede komplexní kontroly dodržování pracovněprávních předpisů u těch
zaměstnavatelů, na které eviduje více oprávněných nebo částečně oprávněných podnětů,
a to i včetně poznatků z poradenské činnosti a také u těch subjektů, na které podněty
přicházejí opakovaně. K tomuto účelu bude OIP nejméně jednou za čtvrtletí, na základě
jimi provedených kontrol, vyhodnocovat, které podněty na porušování právních předpisů
byly oprávněné nebo částečně oprávněné.
Při analýze se zaměří na praktické zkušenosti z kontrolní činnosti a navrhovaná
doporučení. Plně bude využívat zejména databázi a softwarovou podporu SÚIP. Zároveň
v rámci tohoto úkolu se budou vyhodnocovat oblasti, v kterých bylo zjištěno nejčastější
porušování povinností zaměstnavatelů vyplývajících z právních předpisů a analyzovat
i zaměření činností těchto subjektů. Tyto oblasti a subjekty podnikající ve vytipovaných
oblastech budou navrhovány do programu kontrolních akcí na následující rok k preventivní
kontrolní činnosti.
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VII. Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení při provozu a údržbě tlakových a plynových zařízení
v kotelnách na plynná paliva
Zdůvodnění:
Velké množství plynových kotelen, které vznikly plynofikací uhelných kotelen, je již více
než 10 let v provozu. To zvyšuje nároky na jejich preventivní údržbu, nutnost výměny
některých komponentů, zabezpečovacích zařízení a nutnost provozní údržby a péče ze
strany obsluhy.
Cíl úkolu :
Cílem kontroly u obchodních společností a podnikajících fyzických osob je ověření
systému vyhledávání rizik u tlakových a plynových zařízení, seznamování zaměstnanců
s těmito riziky a tím zvýšení úrovně bezpečnosti práce v dané oblasti, plnění opatření
k minimalizaci rizik spojených s provozem tlakových a plynových zařízení a zajištění
bezpečnosti provozovaných zařízení včetně provádění kontrol a revizí a odstraňování
zjištěných nedostatků.
Zadání úkolu :
Každý OIP provede kontrolu minimálně u 40 provozovatelů, z toho u cca 20 vybraných
subjektů provozujících nízkotlaké kotelny a cca u 20 subjektů provozujících středotlaké
kotelny.
Kontrola se bude týkat zejména zdrojů tepla a navazující soustavy vytápění a rozvodu
tepla, a to u kotlů teplovodních, nízkotlakých parních, středotlakých parních
a horkovodních.
Předmět kontrol:
Kontrola bude zaměřena na obecnou a technickou prevenci a na pracoviště, zejména na:
−
−
−
−
−
−

vyhodnocení rizik a přijetí opatření k jejich minimalizaci;
školení pracovníků, jejich kvalifikace a zdravotní způsobilost, používání
OOPP a ustanovení osoby odpovědné za provoz kotelny;
kontrolu průvodní a provozní dokumentace;
provádění kontrol, preventivní údržby a revizí a odstraňování zjištěných
nedostatků;
vybavení tlakových zařízení bezpečnostní výstrojí a plynových zařízení
zabezpečovacím zařízením, umístění hlavních uzávěrů, přívod vzduchu pro
spalování, větrání a způsob odvádění zplodin hoření;
řešení odstavení tlakových a plynových zařízení z provozu v případě havárie
(při krizových provozních situacích) a značení únikových cest.
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VIII. Bezpečnost provozu pohyblivých pracovních plošin
Zdůvodnění:
Celostátní kontrola nad zajištěním bezpečnosti provozu pohyblivých pracovních plošin
nebyla dosud prováděna. Výjimkou byly kontroly zdvihacích plošin pro osoby s omezenou
pohyblivostí v roce 2004, které byly zaměřeny zejména na zmapování typů a stavu plošin.
Při provozu plošin dochází v současnosti, vzhledem k rozvoji bytové výstavby a množství
oprav budov (zateplování, výměna oken), k častějším haváriím a úrazům. Tato zařízení
prošla řadou změn mimo jiné i ve vlastnických poměrech a na pracovištích často není
vyjasněna odpovědnost za jejich bezpečné provozování.
Cíl úkolu :
Cílem je zkontrolovat technický stav plošin a dodržování povinností, které jsou stanoveny
provozovatelům právními předpisy, a přispět tak kontrolní činností k větší bezpečnosti
zaměstnanců pracujících na těchto plošinách.
Zadání úkolu :
Každý OIP provede kontrolu u alespoň 30 provozovatelů nebo vlastníků plošin.
Kontrolovány budou:
A - pojízdné zdvihací pracovní plošiny ve smyslu ČSN EN 280-27 5004;
B - závěsné plošiny ve smyslu ČSN EN 1808 – 27 5003;
C - stožárové šplhací pracovní plošiny ve smyslu ČSN EN 1495 – 27 5010.
Předmětem kontroly bude:
1. Systém obecné prevence
−
kontrola průvodní a provozní dokumentace;
−
zajištění odborné a zdravotní způsobilosti obsluh plošin;
−
vyhledání a vyhodnocení rizik a přijetí opatření k jejich minimalizaci při
provozu plošin.
2. Systém prevence technických zařízení
−
zajištění bezpečného stavu
kontrolovaných plošin systematicky
prováděnou preventivní údržbou, pravidelnými kontrolami a revizemi;
−
náležitosti a odpovídající odborná úroveň dokladů z revizí a kontrol.
3. Kontrolou na pracovišti bude namátkově ověřováno:
−
zajištění bezpečnosti okolí pracoviště (bezpečné ustavení a vybavení
plošin předepsanými tabulkami, upevnění a stav plošin);
−
funkčnost bezpečnostních zařízení (omezení zdvihání a spouštění,
přetížení a pojezd.
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IX. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby
Zdůvodnění:
Implementací směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví na dočasných nebo přechodných staveništích do našeho právního řádu
vznikly nové povinnosti zadavatelům stavby, které jsou uvedeny v zákoně č. 309/2006 Sb.
K novým povinnostem zadavatele stavby patří zejména: v případě, kdy na staveništi
působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, ustanovit podle velikosti stavby
jednoho nebo více koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
v případech vyjmenovaných v ustanovení § 15 zákona doručit oznámení o zahájení prací,
jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce
příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště
zhotoviteli a v případech daných § 15, odst. 2 zajistit zpracování plánu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně nové
povinnosti pro zadavatele stavby, které předtím nikdy v právním řádu nebyly zakotveny a
nejsou všemi zadavateli vždy plněny, je nezbytné kontrolní činností OIP ověřit jejich
dodržování.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je ověřit, zda zadavatelé staveb dodržují povinnosti uložené jim zákonem
č. 309/2006 Sb. a tím působit na snižování pracovní úrazovosti způsobené ne vždy
dostatečnou informovaností jednotlivých zhotovitelů o možných rizicích a úkonech
prováděných jednotlivými zaměstnanci pro bezpečný výkon práce.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny na staveniště, 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.
Každý OIP provede kontrolu nejméně na 20 takových staveništích.
Kontroly budou zaměřeny na následující okruhy:
−
−
−

zda na staveništi, kde působí zaměstnanci více než jednoho zhotovitele,
zadavatel určil potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi,
zda zadavatel stavby doručil oznámení o zahájení prací na příslušný OIP,
zda zadavatel stavby zajistil, aby před zahájením prací na staveništi byl
zpracován plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zda
jsou s ním všichni zhotovitelé seznámeni.
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X.

Provádění kontrol v zařízeních sociální péče, zejména v domovech
důchodců a domech s pečovatelskou službou

Zdůvodnění:
Z poradenské činnosti a z vyhodnocených podnětů podaných ke kontrole v období let 2006
a 2007 vyplynulo, že u těchto zaměstnavatelů docházelo k častému porušování zákoníku
práce, zejména nedodržování povinností při stanovování pracovní doby, přestávek v práci,
přestávek mezi směnami, plánu směn, práce přesčas a zařazování do platových tříd, jakož
i pracovní doby v závislosti na povinném vzdělávání zaměstnanců.
Porušování zákoníku práce může mít negativní dopad na chování zaměstnanců ke
klientům ústavů a celkovou pohodu v těchto zařízeních. Je veřejně známo, že se tato
zařízení mnohdy potýkají s ekonomickými problémy, podobně jako je tomu v některých
jiných zařízeních. Není možné připustit, aby se tyto jejich problémy řešily na úkor
zaměstnanců, kteří by měli být za svou náročnou práci v péči o jiné občany, mnohdy plně
nebo částečně závislých na pomoci druhých osob, náležitě odměňováni.

Cíl úkolu:
Cílem kontrolní činností je působit preventivně na tyto zaměstnavatele, aby dodržovali
pracovněprávní předpisy a aby své zejména finanční problémy neřešili na úkor
zaměstnanců.

Zadání úkolu:
Každý oblastní inspektorát práce provede nejméně10 kontrol u zaměstnavatelů se sídlem
v rámci své územní působnosti. Při výběru se zaměří na státní i nestátní zařízení a při
výběru subjektů zohlední poznatky z poradenské činnosti, z analýz podnětů podaných ke
kontrolám, případně z obdržených upozornění zaslaných úřady práce.
Kontroly budou zaměřeny na problematiku:
−

pracovní doby,

−

přestávek v práci a mezi směnami,

−

nepřetržitého odpočinku v týdnu,

−

přesčasové práce,

−

zařazování do platových tříd,

−

rovného zacházení - diskriminace.
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XI. Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání
fyzických osob agenturami práce
Zdůvodnění:
Agenturní zaměstnávání je moderní způsob zaměstnávání, který v poslední době čím dál více
nabývá na významu. Činnost agentur práce na úseku dočasného zaměstnávání, zapůjčování
zaměstnanců i najímání pracovní síly (leasing pracovní síly) je spojena také s negativními projevy,
především pokud jde o rovnost v odměňování agenturních zaměstnanců a kmenových
zaměstnanců uživatele, kteří vykonávají stejnou či podobnou práci. Mnohdy se však
nejedná pouze o výši odměny, ale také o zajištění stejných pracovních podmínek atd. SÚIP
od roku 2006 zaznamenal nárůst podnětů upozorňujících na porušování pracovněprávních
předpisů agenturami práce.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je provést kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů vůči zaměstnancům
agentur práce, které v ČR zaměstnávají fyzické osoby za účelem výkonu jejich práce pro
uživatele. Uživatelem se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží
na její provedení. Záměrem kontrolní činností je zajistit zejména rovné zacházení se
zaměstnanci agentur, vykonávajícími práci pro uživatele, jako s vlastními zaměstnanci ve
stejných pozicích, kteří s nimi mají uzavřen pracovněprávní vztah.
Zadání úkolu:
Každý OIP provede kontroly u minimálně 5 agentur práce v rámci své územní působnosti.
Při výběru kontrolovaných subjektů bude čerpat ze seznamu agentur práce zveřejněných
na portálu MPSV, z analýz podnětů podaných občany, odborovými organizacemi
a z upozornění zaslaných úřady práce, případně z poznatků zjištěných při vlastní kontrolní
činnosti, případně zjištěními jiných OIP v této oblasti.
V odůvodněných případech provede OIP souběžně kontroly i u uživatele, který ukládá
zaměstnanci agentury práce pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává
mu k tomu účelu pokyny, odpovídá za příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost
a ochranu zdraví při práci. Zejména se zaměří na oblast rovného zacházení se
zaměstnanci agentur práce.
Při kontrolách bude plně spolupracovat s dalšími OIP, zejména u agentur
s celorepublikovou působností.
O zjištěných případech závažného porušení pracovněprávních předpisů, zejména v oblasti
rovného zacházení, bude informovat MPSV, které vydalo agentuře povolení k její činnosti.
Při kontrolách se zaměří zejména na oblasti:
−

odměňování zaměstnanců a rovného zacházení,

−

pracovní doby a práce přesčas.

OIP bude zároveň sledovat činnost agentur a vyhodnocovat, u kterých dochází opakovaně
k nedodržování povinností vyplývajících z právních předpisů, zejména k nerovnému
zacházení.
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XII.

Kontroly vysílaných pracovníků v rámci poskytování služeb

Zdůvodnění:
Směrnice Rady 96/71/ES ukládá členským zemím, aby v zájmu ochrany práv pracovníků
byly prováděny kontroly plnění povinností vyplývajících z právních předpisů u organizací,
které vysílají své pracovníky k výkonu práce mimo území svého státu. Výše uvedená
směrnice ukládá také členským zemím úzce spolupracovat na kontrolách mezi správními
orgány, a to v členském státu, kde je uskutečňována činnost vyslaného pracovníka
a v členském státu, kde se nachází sídlo jeho zaměstnavatele. Ke spolupráci jsou uzavírány
dohody, které upřesňují nejen kontaktní místa, ale také lhůty pro vyřizování žádosti
o sdělení požadovaných informací.
Cíl úkolu :
Cílem je ověřit dodržování povinnosti vyplývajících z článku 3 citované směrnice, který byl
transponován do § 319 zákoníku práce. Na odůvodněné žádosti kontrolních orgánů
členských zemí, a to jak u vysílaných pracovníků, tak v organizacích, které vysílají
pracovníky k výkonu práce mimo území své země, OIP vypracují a poskytnou požadované
písemné informace o zjištěných skutečnostech.
Zadání úkolu :
Zadáním tohoto úkolu je:
1) provést kontrolu v rozsahu vznesených požadavků a poskytnutí informací žádajícím
institucím členských zemí ES,
2) zaměřit kontrolu na pracovištích, na kterých vykonávají svoji pracovní činnost vyslaní
pracovníci organizací, které nemají sídlo na území ČR, na:
−
−
−
−
−
−
−

maximální délky pracovní doby a minimální doby odpočinku,
minimální délky dovolené za kalendářní rok,
minimální mzdy, včetně sazeb za přesčasy (nevztahuje se na doplňkové
podnikové systémy důchodového zabezpečení),
pracovní podmínky poskytované pracovníkům, zejména prostřednictvím
agentur práce,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci,
ochranná opatření týkající se pracovních podmínek těhotných žen nebo
žen krátce po porodu, dětí a mladistvých,
rovné zacházení pro muže a ženy a ostatní ustanovení zákazů
diskriminace.

Při kontrole se bude vycházet z právních předpisů, kolektivních smluv nebo rozhodčích
nálezů ve smyslu odst. 8 čl. 3 citované směrnice, dále pak z obsahu zaslané žádosti
(formulář). Vše bude podkladem pro instruktáž k provedení kontrolní akce, včetně stanovení
termínů pro zaslání informace SÚIP a poskytnutí informace zahraničnímu žadateli.
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XIII. Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií
Zdůvodnění:
Integrovaná pravidelná kontrola je zařazena do úkolů systému SÚIP na základě požadavků
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Kontroly vybraných provozovatelů zařízení
jsou prováděny v určených termínech podle schváleného plánu kontrol.
Cíl úkolu :
Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou inspekci objektů podle plánu
integrované inspekce (zpracovaného ČIŽP) a podle zpracovaného kontrolního seznamu
na příslušný rok. Orgány inspekce práce budou postupovat v souladu s metodickým
pokynem generálního inspektora a s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.
Zadání úkolu :
Kontroly budou zaměřeny především na:
odstranění nedostatků z minulé kontroly,
plnění přijatých opatření z bezpečnostních programů a bezpečnostních
zpráv,
odbornou a zdravotní způsobilost, školení zaměstnanců o předpisech
k zajištění bezpečnosti práce, rizicích práce s nebezpečnými chemickými
látkami a opatřeních k jejich eliminaci,
ověřování znalostí předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti práce
a jejich dodržování,
poskytování OOPP na základě hodnocení rizik, jejich stav a používání
zaměstnanci,
průvodní a provozní dokumentaci,
posouzení stavu technického zařízení uvedeného v dokumentaci
vzhledem k reálnému stavu, včetně revizí zařízení, stavu elektrických,
tlakových a plynových zařízení,
skladování a manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami, včetně
značení zásobníků a skladů s nebezpečnými chemickými látkami, stav
únikových cest,
bezpečnost vykládky a nakládky nebezpečných látek v souladu
s předpisem ADR,
opatření na ochranu proti výbuchu (prevence rizik, klasifikace prostor,
písemná dokumentace),
pracovní podmínky, a to zejména pracovní režim zaměstnanců
a zaměstnávání žen a mladistvých.
V průběhu roku bude podávána konkrétní informace o stavu plnění kontrol.

15

XIV. 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. Používání tohoto a podobných programů
podpořilo také usnesení vlády č. 706 z r. 2000.
Cíl úkolu :
Program „Bezpečný podnik“ má za cíl především 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 a 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 organizace v tom smyslu, aby mimořádným událostem
předcházel především preventivními opatřeními.

Zadání úkolu:

1.

Prověřování plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je jako průběžný úkol
prováděno všemi OIP na základě žádosti o ověření shody systému řízení BOZP
zavedeného v organizaci v souladu s programem „Bezpečný podnik“.

2.

V případě, že se v kontrolované organizaci (nebo na jejím pracovišti) vyskytují další
subjekty (dodavatelé, spolupracující firmy), ověří kontrolní tým inspektorů zejména, jak
je zajištěna součinnost na úseku prevence rizik a vzájemná informovanost o rizicích
mezi jednotlivými subjekty a zda prověřovaná organizace plní i další své povinnosti
vůči těmto subjektům.
V případě, že je v souladu se zákonem stanovena povinnost určit koordinátora,
kontrolní tým inspektorů ověří, zda je tato osoba určena, zda je zpracován
a dodržován plán BOZP na staveništi a zda bylo doručeno OIP oznámení o zahájení
prací.

3.

Kontrolní tým postupuje při kontrole v souladu s příkazem generálního inspektora
č. 3/2005.

4.

Každého půl roku jsou vyhodnocovány firmy ucházející se o osvědčení „Bezpečný
podnik“ a jsou jim slavnostně předávána tato osvědčení.
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XV. Kontroly zaměřené na dodržování právních předpisů upravujících
výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi
(regionální úkol, úkol bude zaměřen do vybraných regionů)
Zdůvodnění:
Od nabytí účinností zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, kontrolují orgány inspekce
práce dodržování právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a
reklamní činnosti dětmi. Největší soustředění provozovatelů, kteří uvedené činnosti
využívají, je ve Středočeském kraji, v Praze, v Ostravě a v Brně. Je celospolečenským
zájmem kontrolovat uvedené činnosti dětí, které mohou být vykonávány pouze na základě
povolení vydaných úřady práce.
Cíl úkolu :
Cílem úkolu je provést kontrolu dodržování podmínek povolení, která byla vydána úřady
práce k výkonu umělecké, kulturní a sportovní činností dětí podle zákona
o zaměstnanosti, a to z pohledu bezpečnosti a podmínek výkonu jejich činnosti.
Zadání úkolu :
Kontrolu provedou OIP se sídlem v Praze, Brně a Ostravě. Kontrola bude provedena ve
spolupráci s úřady práce, a to u 5–10 provozovatelů, u kterých vykonávají děti uměleckou,
kulturní, sportovní nebo reklamní činnost. Při výběru kontrolovaných subjektů bude OIP
spolupracovat s územně příslušným úřadem práce a uplatňovat jak informace o počtech
vydaných povolení, tak analýzy podnětů ke kontrole provozovatele činnosti.
Předmět kontroly:
Předmětem kontroly bude zjištění, zda obsah a časové vymezení povolené činnosti dítěte
jsou při konkrétní činnosti dodržovány, tzn. zda je:
−
−
−
−
−

dodržován maximální rozsah výkonu práce;
zajištěn nepřetržitý odpočinek po skončení denního výkonu činnosti;
zajištěn soustavný dohled způsobilou osobou v době dohodnuté pro
činnost dítěte;
výkon povoleného druhu činnosti v souladu s povolením;
zajištěno dodržování podmínek pro výkon činnosti včetně zajištění
ochrany zdraví a bezpečnosti prováděných činností stanovených ÚP
a dodržován zákaz výkonu činnosti dětí mezi 22. a 6. hodinou.
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