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Úvod
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, byl Radě vlády pro BOZP a Ministerstvu práce a sociálních věcí
předložen Státním úřadem inspekce práce (dále „SÚIP“) návrh Ročního programu
kontrolních úkolů na rok 2009. SÚIP v souladu s § 4 zákona o inspekci práce po
předchozím projednání tohoto materiálu v měsících červnu až srpnu 2008 na
poradě vedení systému SÚIP následně předložil sociálním partnerům
k připomínkám. Materiál je nyní postoupen MPSV k jeho schválení.
Program kontrolních akcí na rok 2009 zohledňuje potřebu EU, ČR a analýzu
pracovní úrazovosti a analýzu podnětů v roce 2007 a v uplynulém období roku
2008.
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Navrhované úkoly, jejich cíl, zadání a předmět kontroly pro rok 2009 v souladu
s ustanovením zákona o inspekci práce byly navrženy k projednání generálním
inspektorem Státního úřadu inspekce práce na zasedání Rady vlády pro BOZP.
Státní úřad inspekce práce tím předložil návrh programu kontrolních akcí
k projednání s reprezentativními zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů před jeho
schválením Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Návrh programu představuje základní zadání a rámec kontrolní činnosti Státního
úřadu inspekce práce. Program je navržen na základě priorit EU i České republiky
jako preventivní kontrolní činnost, která je dále doplněna dalšími aktivitami dle
zákona o inspekci práce a představuje hlavní náplň a poslání systému SÚIP. Za
velmi důležité a prospěšné jak pro zaměstnance, tak pro podnikající subjekty jako
zaměstnavatele, je považováno i bezúplatné poskytování základních informací
a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek
a samozřejmě i řešení podnětů, které mnohdy poukazují na porušování předpisů
některými zaměstnavateli.
Přestože kontrolní akce jsou zaměřeny na preventivní působení v oblasti dodržování
předpisů v rozsahu kompetencí podle ustanovení § 3 zákona č. 251/2005 Sb.,
systém SÚIP provádí mimořádné kontroly, zejména pak kontrolní činnosti na
základě přijatých podnětů. Tento druh kontrol (a do této oblasti řadíme i vyšetřování
příčin nehodových událostí, včetně šetření závažných pracovních úrazů) slouží jako
základní podklad pro rozhodování při stanovování obsahu a zaměření ročního
programu kontrolních akcí.
Kontrolní orgány se i v roce 2009 zaměří na dodržování povinností, které vyplývají
z legislativy. Přitom vychází z objektivní odpovědnosti zaměstnavatelů za plnění
předpisů. Kontrolní činnost tedy v žádném případě nepředstavuje kontrolu plnění
všech předpisů, ale je jako i v minulých letech více zaměřena na vymezený okruh
legislativy, jejíž plnění je v daných podmínkách kontrolovaného subjektu rozhodující.
Tomu právě napomáhá zadání úkolu, včetně zpracování tzv. kontrolního seznamu,
který je vypracováván zvlášť pro každou schválenou kontrolní akci, a bude k němu
provedena koncem tohoto roku instruktáž. Vedle toho kontrolní orgány států EU,
včetně ČR, plní pro uvedený kalendářní rok úkoly stanovené výborem SLIC.

Předkládaný návrh programu obsahuje následující zadání:

Zdůvodnění, cíl a zadání kontrolních úkolů

I.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Zdůvodnění:
Stavebnictví patří mezi odvětví, kde dlouhodobě vzniká největší počet pracovních
úrazů, a to zvláště úrazů závažných a smrtelných. Stále přetrvává vysoký počet
úrazů, které vznikají při práci ve výškách, při zemních pracích i při montážních
pracích. Ke zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při výstavbě a snížení
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existujících pracovních rizik, které se podílejí na pracovní úrazovosti, patří
i zavedení koordinátora bezpečnosti při práci na staveništi a další povinnosti, které
s tím souvisí. Úkol bude zaměřen na všechny činnosti na staveništi, včetně
povinností vyplývajících z institutu koordinátora.
Cíl úkolu:
Dodržování předpisů na staveništích (bezpečný způsob práce) vede k prevenci
úrazů.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny na zajišťování bezpečnosti práce zejména při provádění
prací ve výškách, při zemních pracích, při dopravě na staveništi a při montážních
pracích.
Kontroly budou provedeny u:
1. malých a středních podnikajících subjektů, zejména u těch, kde byly při
minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky,
2. podnikajících subjektů s nadprůměrnou úrazovostí,
3. nově vzniklých podnikajících subjektů,
4. podnikajících subjektů, u kterých od poslední kontroly uplynula doba
minimálně 5 let.
Každý OIP provede kontrolu nejméně 80 podnikajících subjektů.
Kontroly budou zaměřeny na následující okruhy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

doručení oznámení o zahájení prací na OIP,
určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a povinnosti s tím související,
zpracování plánu BOZP,
vzájemná informovanost jednotlivých zhotovitelů stavby při práci na jednom
pracovišti o rizicích vyplývajících z jejich činnosti a přijatých opatřeních
k ochraně před jejich působením,
školení zaměstnanců, zajištění dostatečných a přiměřených informací
o BOZP, zdravotní způsobilost,
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků na základě
vyhodnocení rizik podle vlastního seznamu,
zajištění staveb, pracovišť a zařízení staveniště,
zajištění zaměstnanců proti pádu z výšky nebo do volné hloubky kolektivním
zajištěním,
bezpečnostní požadavky na technické konstrukce,
požadavky na OOPP proti pádu,
zajištění prostoru pod prací ve výškách,
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.
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II.

Ochrana zaměstnanců při údržbě a opravách
pozemních komunikací

Zdůvodnění:
Důvodem pro zařazení tohoto kontrolního úkolu je počet pracovních úrazů v této
oblasti. Z došlých zpráv o pracovních úrazech vyplývá, že zaměstnanci jsou
ohroženi neodbornou manipulací při pracovním výkonu nebo neznalostí pracovních
postupů. Po několika letech, kdy kontroly byly orientovány zejména na řidiče
dopravců, je pro rok 2009 stanoven úkol se zaměřením ochranu zaměstnanců při
údržbě pozemních komunikací.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je prosazovat dodržování stanovených předpisů v této oblasti, a tím
předcházet ohrožení zdraví a preventivně působit v oblasti pracovních úrazů.
Součástí kontrol bude i účinné poradenství, zejména v oblasti nových či
novelizovaných předpisů této oblasti.
Zadání úkolu:
Kontrola bude zaměřena na subjekty, které provádějí opravy a údržbu pozemních
komunikací. Každý OIP by měl provést kontrolu alespoň u 20 podnikajících subjektů
dle vlastního uvážení.
Kontrola bude zaměřena na:
−
−
−
−
−
−

hodnocení a minimalizování rizik z pohledu zaměstnavatele, vyhodnocení
a opatření na ochranu před jejich působením, stanovení technologických
postupů,
seznámení zaměstnanců s riziky, školení,
OOPP (seznam, vedení, přidělování OOPP),
zdravotní způsobilost zaměstnanců, odborná způsobilost zaměstnanců,
evidence pracovní doby, dodržování týdenních limitů,
technický stav vozidel, strojů, zařízení a nářadí (platnost osvědčení
o technickém stavu vozidla, prohlídky, údržba, revize).

Poznámka: do kontrol zahrnout i subjekty, které zajišťují čištění krajnic a příkopů,
vyžínání trávy a kontrolovat stav a používání jednotlivých mechanismů.
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III.

Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek 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, nemocí z povolání a havárií. Dále
u podnikajících 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 předpisů
z oblasti bezpečnosti práce již dříve, nebo u nichž došlo ke vzniku závažných
pracovních úrazů. Cílem úkolu není jen zjištění skutečného stavu a stanovení
potřebných opatření k nápravě, ale také zařazení podnikajících subjektů do systému
následných a periodických kontrol. Každý OIP by měl provést kontrolu alespoň
u 200 podnikajících subjektů dle vlastního uvážení.
Zadání úkolu:
OIP vyberou ke kontrolám subjekty zejména v kategoriích 6 - 249 zaměstnanců,
činných v oborech:
−
−
−
−
−
−
−
−

zemědělství,
lesnictví a dřevoprůmyslu, včetně výroby nábytku,
výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků,
výroba strojů a zařízení,
výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů,
výroba pryžových a plastových výrobků,
výroba ostatních nekovových minerálních výrobků,
výroby a rozvodu elektrické energie, vody, plynu a tepla.

Ke kontrolám budou přednostně vybírány subjekty, u kterých:
−
−
−
−

nebyla ještě provedena plánovaná kontrola, nebo uplynulo více jak 5 let od
poslední kontroly,
je nepříznivý vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti,
jsou opakované podněty na neplnění povinností v oblasti BOZP,
byly při předešlé kontrole zjištěny závažné nedostatky.

Další obory ekonomických činností si OIP zařadí s ohledem na stav a vývoj BOZP
v jeho územní působnosti. Do plnění úkolu nebudou zařazovány subjekty ze
stavebnictví a dalších oborů, pokud mají samostatný úkol. Do úkolu také
nezahrnovat subjekty neodpovídající výběrovým kritériím pro úkol.
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IV.

Kontrola zaměstnavatelů při organizování pracovního režimu
řidičů s ohledem na dobu přestávek mezi směnami
a přestávek v týdnu

Zdůvodnění:
V novém zákoníku práce je do právní úpravy pracovní doby obecně zapracována
směrnice Rady 2003/88/ES o některých aspektech úpravy pracovní doby. Vzhledem
k tomu, že pro odvětví dopravy bylo třeba v právní úpravě pracovní doby
transponovat další směrnice Rady, které se týkají pracovní doby a doby odpočinku
mobilních pracovníků v dopravě, zejména směrnice Rady 2002/15/ES - silniční
doprava, bylo přijato nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná
úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. Cílem nařízení je
zohlednit specifické pracovní podmínky v dopravě. Tyto specifické podmínky
vyžadují zvláštní úpravu délky směny a v návaznosti na to zvláštní úpravu doby
odpočinku těchto zaměstnanců tak, aby byly dodrženy principy bezpečné práce.
Kontroly dob řízení a odpočinku řidičů uvedených v zákoně č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, a v přímo použitelných předpisech Evropských společenství, na
něž tento zákon odkazuje, jsou oprávněny kontrolovat a sankcionovat dopravní
úřady a Ministerstvo dopravy. Orgánům inspekce práce je tímto zákonem uděleno
oprávnění kontrolovat splnění podmínek výše uvedeného zákona, pokud souvisejí
s bezpečností práce. Zjištěná porušení jsou orgány inspekce práce povinny zaslat
v předepsané formě na příslušný dopravní úřad.
Tím že kontrolní pravomoci v dopravě jsou rozděleny mezi několik ministerstev
(MD, MV a MPSV), situace se stává složitější. Proto byla pro úkol v dopravě na rok
2009 vytypovaná oblast zaměstnavatelů, kteří jsou povinni dodržovat nařízení vlády
č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě, potažmo nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým
se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Cíl úkolu:
Provedenými kontrolami inspekce práce plánuje přispět ke snížení nehodovosti na
našich silnicích a současně se připojit k „Národní strategii bezpečnosti silničního
provozu“. U kontrolovaných subjektů bude opět poskytováno i účinné poradenství.
Zadání úkolu:
Předmětem inspekce u podnikajících subjektů, provozujících dopravu, včetně
dopravy pro vlastní potřebu, bude kontrola dodržování požadavků organizace
pracovního režimu řidičů, organizace dopravy jako takové (místní provozní
bezpečnostní předpis). Podrobnosti budou upraveny v kontrolním seznamu, který
bude projednán a upřesněn nejpozději do poloviny prosince 2008.
Každý OIP by měl provést kontrolu alespoň u 10 podnikajících subjektů.
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V.

Bezpečnost vnitrozávodové dopravy – provoz manipulačních
vozíků a dopravních prostředků a zařízení

Zdůvodnění:
Na základě rozboru příčin okolností a šetření smrtelných pracovních úrazů
a pracovních úrazů s hospitalizací delší než pět dní ve vnitrozávodové dopravě
a provozu dopravníků za období roku 2007 a 1-5/2008 je patrný podíl zaměstnanců
na úrazovosti ve vztahu k délce pracovního zařazení takto :
Trvání prac. zařazení do 1 roku - 35,4 %; 1 až 2 roky - 15,3 %; 2 až 3 roky - 22,5 %.
Převažující příčinou jsou zejména:
-

neseznámení s dokumentací od výrobce, platnými předpisy a manipulací
s břemeny,
není určena osoba odpovědná za technický stav a bezpečnost používání
manipulačních vozíků a dopravníků,
minimální teoretické znalosti i praktické dovednosti, včetně používání
přídavných zařízení,
nízké znalosti místních podmínek,
nemají v seznamu rizik manipulační vozíky, dopravní
zaměstnavatelé
prostředky a zařízení,
zaměstnavatelé se písemně neinformují o rizicích možného ohrožení zdraví,
zaměstnanci nejsou řádně vybaveni vhodnými OOPP nebo OOPP
nepoužívají.

Cíl úkolu:
Vyvodit potřebný tlak na dodržování bezpečnostních předpisů v dané oblasti, a tím
vytvořit předpoklady k postupnému snižování pracovní úrazovosti na úseku
vnitrozávodové dopravy – provoz manipulačních vozíků a dopravních prostředků
a zařízení. Nová strategie EU do roku 2012 si klade za cíl dosáhnout celkového
snížení počtu pracovních úrazů a nemoci z povolání o 25%.
Zadání úkolu:
OIP vyberou ke kontrole minimálně 50 podnikajících subjektů, vykazujících
zvýšenou úrazovost, nebo subjekty, kde se předpokládá vysoký podíl
vnitrozávodové dopravy – provoz manipulačních vozíků a dopravních prostředků
a zařízení.
Předmět kontroly:
Kontrola bude zaměřena :
• Odbornou a zdravotní způsobilost (dokumentace výrobce, určení zodpovědné
osoby)
• Vyhodnocení rizik, seznámení s riziky, přidělení a používání vhodných OOPP
• Provoz na účelových komunikacích (dopravní řád, označení komunikací pro
pohyb osob a vozidel, technický stav komunikací), provoz dopravníků
• Používání bezpečných a vhodných postupů při manipulaci s materiálem
a břemeny
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VI. Provádění kontrol na základě podnětů na porušování
pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci
Zdůvodnění:
Počet podaných podnětů z oblasti pracovněprávní dosahuje ročně přibližně počtu
5 000. Dále je velké množství podnětů z minulých let, které je důvodné prošetřit.
V trvalém zájmu orgánů inspekce práce je prošetřit co největší možný počet podnětů
v nejkratší lhůtě od jejich podání a ovlivnit tak chování zaměstnavatelů. Jedná se
o dlouhodobý hlavní úkol, který je v trvalém zájmu orgánů inspekce práce, a proto se
každoročně opakuje.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je dosáhnout důslednou kontrolní činností co nejrychlejší nápravy
u zaměstnavatele v oblastech, do kterých je podnět směřován. Současně tak
dosáhnout dalšího poklesu podaných podnětů.
Zadání úkolu:
Kvalifikovaným posouzením podnětů rozhodnout o zařazení šetření podnětu do
plánu kontrol, a to v nejkratší možné lhůtě. Při jejich vyhodnocování pokračovat
v osvědčeném postupu z minulých let. Podněty směřující na zaměstnavatele,
zařazené podle NACE – OKEČ, zařadit do plánu kontrol v samostatném hlavním
úkolu a šetřit v rámci tohoto daného hlavního úkolu.
OIP se při kontrolním šetření zaměří zejména na skutečnosti, jež jsou obsahem
podnětu. Operativně se zaměří zejména na podněty, které upozorňují na možnou
diskriminaci a nerovné zacházení, zejména z oblasti mzdové, platové, na příplatky
za práci v noci, přesčas. V oblasti BOZP se OIP při kontrolním šetření zejména
zaměří na podněty v souvislosti s porušováním předpisů k zajištění bezpečnosti
na pracovištích, zajištění bezpečného provozu
a ochrany zdraví při práci
technických zařízení, vybavení zaměstnanců OOPP, kontroly příčin a okolnosti
pracovních úrazů.
V průběhu roku bude čtvrtletně OIP vyhodnocovat ty zaměstnavatele, na které je
evidováno více oprávněných nebo částečně oprávněných podnětů, a to i včetně
poznatků z poradenské činnosti. Tyto zaměstnavatele zařadí buď mezi kontrolované
subjekty v rámci příslušného hlavního úkolu, nebo rozhodne o komplexní kontrole
v rámci tohoto hlavního úkolu OIP příslušný k provedení kontroly podle sídla
zaměstnavatele.
Při analýze bude OIP využívat zejména databázi a softwarovou podporu SÚIP
v rámci ČR. Pokračovat ve vyhodnocování oblastí, ve kterých bylo nejčastěji
zjištěno porušování povinností zaměstnavatelů vyplývajících z právních předpisů,
a současně analyzovat zaměření činností těchto subjektů. Tyto oblasti a subjekty
podnikající ve vytypovaných oblastech navrhovat do programu kontrolních akcí
k preventivní kontrolní činnosti na následující rok.
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VII. Dodržování
předpisů
k zajištění
bezpečnosti
práce
a technických zařízení při provozu a údržbě plníren
a stabilních čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové
plyny (LPG, CNG )
Zdůvodnění:
Kontrola bude provedena s cílem dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích stanic na
zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG). Zkapalněné topné plyny jsou
používány nejen podnikajícími subjekty, ale i širokou veřejností, a to pro ohřev
potravin, vytápění, k pohonu motorových vozidel apod. Jsou to látky, které při
nevhodném použití nebo při nedodržení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci mohou být značně nebezpečné (výbuch nebo havárie technických
zařízení). Tím dochází ke zvyšování nároků na preventivní údržbu, nutnost výměny
některých komponentů, zabezpečovacích zařízení a nutnost provozní údržby a péče
ze strany obsluhy.
Cíl úkolu:
Cílem kontroly při provozu a údržbě plníren a stabilních čerpacích stanic na
zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, CNG) u podnikajících subjektů je ověření
systému vyhledávání rizik u těchto 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 zařízení a odstranění zjištěných nedostatků. Kontrolu je také nutno zaměřit
na kvalifikaci obsluhy a postup při plnění lahví, způsob ochrany zařízení před
mechanickým poškozením a korozí, ochranu zařízení proti účinkům atmosférické
elektřiny, vybavení pro skladování plynů předepsanou bezpečnostní armaturou,
umístěním vstupů do podzemních prostor a větrání skladovacího prostoru.
Zadání úkolu:
Provést kontrolu minimálně u 20 namátkově vybraných podnikajících subjektů,
z toho cca u 15 stabilních čerpacích stanic na zkapalněné uhlovodíkové plyny a cca
u 5 plníren nebo skladů lahví k dopravě plynů.
Předmětem kontroly:
Kontrola (podle kontrolního seznamu) bude zaměřena na obecnou a technickou
prevenci a na kontrolu na pracovišti.
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VIII. Dodržování předpisů při používání chemických látek na
pracovištích - úkol SLICu
Zdůvodnění:
V návaznosti na pokyny SLICu bude v roce 2009 provedena ve vybraných
subjektech celoevropská inspekční a komunikační kampaň, zaměřená na bezpečné
a zdraví nepoškozující používání chemických látek na pracovištích. Obzvlášť bude
pozornost vedena na směrnici Rady 98/24/ES, stanovující minimální zdravotní a
bezpečnostní požadavky při vyhledávání rizik při práci s chemickými látkami, které
mohou obecně na zaměstnance negativně působit, v návaznosti na směrnici Rady
90/269/EHS.
Cíl úkolu:
Na základě vytypování bude provedena kontrola subjektů, které používají na
pracovištích chemické látky. V zadání úkolu bude v průběhu roku 2009 blíže
upřesněno, do jakých odvětví se kontrolní činnost má zaměřit. Na základě těchto
pokynů bude vytvořen kontrolní seznam, případně budou stanoveny bližší informace
k sběru dat, informační a kontrolní části kampaně SLICu.
Dále bude stanoven minimální počet podnikajících subjektů, u kterých bude
kontrolní činnost prováděna. V tomto duchu bude vedeno zaměření informační
kampaně seznámení zainteresovaných subjektů s problematikou, vznikající při
používání chemických látek na pracovištích a o jejím možném řešení v uvedených
oblastech navržené EU, resp. SLICem.
Zadání úkolu:
Předběžný časový harmonogram kampaně:
1.

2.

3.
4.
5.

Všechny OIP vyčlení pro rok 2009 potřebné kapacity pro zajištění celého
průběhu kampaně; její kontrolní část by měla v rámci každého regionu
proběhnout v upřesněném počtu subjektů.
Každý OIP určí garanta kampaně, který bude zajišťovat jednotné provádění
kampaně v rámci OIP, sumarizaci získávaných podkladů ke kampani,
zpracování závěrečné informace o kampani apod.
V průběhu 1. pololetí 2009 se uskuteční instruktáž všech inspektorů, kteří
budou zajišťovat kampaň.
V průběhu roku 2009 se současně uskuteční informační (mediální) část
kampaně.
Kontrolní část kampaně bude realizována podle upřesnění SLICu.
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IX.

Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů

podnikajících v maloobchodu
Zdůvodnění:
Zaměstnavatelé podnikající v maloobchodu zaměstnávají podle ČSÚ druhý největší
počet zaměstnanců.
Z podnětů došlých orgánům inspekce práce v roku 2007 vyplývá, že na tyto
zaměstnavatele bylo podáno nejvíce podnětů ke kontrole a současně u nich bylo
zjištěno kontrolní činností orgánů inspekce práce nejvíce porušení.
Důsledkem nárůstu počtu provozoven tzv. obchodních řetězců a jejich snahám ke
snižování nákladů a dosažení zisku se odráží ve velkém tlaku na zaměstnance a na
organizaci jejich práce. Jejich zaměstnanci se často obracejí s upozorněním na
praktiky těchto zaměstnavatelů v pracovněprávní oblasti na média. Písemné
podněty ke kontrolám zaměstnanci orgánům inspekce práce mnohdy nepodávají
z obavy ze ztráty zaměstnání.
Zaměstnanci si stěžují zejména na oblast pracovní doby a přestávek v práci a s tím
spojené odměňování, jakož i na nevydání potvrzení o zaměstnání v souvislosti
s jeho ukončením.
Cíl úkolu:
Kontrolní činností důrazně působit na zaměstnavatele, aby odstranili zjištěné
nedostatky a dále pracovněprávní předpisy dodržovali.
Zadání úkolu:
OIP provede průběžně minimálně 15 kontrol (minimální počet kontrol je závislý na
počtu inspektorů PPV, minimálně 1 kontrola na každého inspektora). Při výběru
kontrolovaných subjektů bude OIP čerpat z informačního systému SÚIP
a z poradenské činnosti, jakož i z medií a tisku. Mezi kontrolované subjekty zařadit
i zaměstnavatele s větším počtem zaměstnanců (obchodní řetězce). V rámci tohoto
úkolu OIP rovněž prošetří obdržené podněty na vybrané zaměstnavatele.
U zaměstnavatelů, u kterých působí odborová organizace, bude kolektivní smlouva
jedním z podkladů při provádění kontroly.
Kontrolu zaměří zejména na problematiku:
−
−
−
−
−
−
−
−

vzniku pracovního poměru, ukončení pracovního poměru, dohod o PČ,
zdravotní způsobilosti,
zdravotní péče vč. ZPP mladistvých, prohlídek a vyšetření, která souvisí
s výkonem práce; pracovních podmínek zaměstnankyň, zaměstnankyň
matek, a mladistvých zaměstnanců,
informování zaměstnanců o obsahu pracovního poměru,
pracovní doby (přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, odpočinek
v týdnu, práce přesčas), práce v noci a práce v sobotu a neděli, práce na
zkrácený úvazek, vč. rozvržení pracovní doby,
odměňování zaměstnanců, srážek z příjmu zaměstnance,
čerpání dovolené,
rovného zacházení – diskriminace.
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X.

Dodržování pracovněprávních předpisů, včetně bezpečnosti
práce, při zaměstnávání zaměstnanců agenturami práce

Zdůvodnění:
Jedná se o pokračování hlavního úkolu z let 2007 a 2008. V roce 2007 bylo zkontrolováno
67 agentur práce, v roce 2008 bude zkontrolováno dalších minimálně 40 agentur práce.
Z celkového počtu více než 1 700 evidovaných u MPSV se jedná o zlomek. Zaměstnanci
agentur práce upozorňují orgány inspekce práce na porušování pracovněprávních
předpisů, ale i na porušování předpisů v oblasti bezpečnosti práce jejich
zaměstnavatelem. Zaměstnanci agentur práce jsou vysíláni k dalším zaměstnavatelůmuživatelům, proto je důvodné rozšířit kontrolní činnost v rámci tohoto hlavního úkolu i na
oblast zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců, a to jak zaměstnavatelem,
tak uživatelem.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je prosazovat dodržování pracovněprávních předpisů agenturami
práce, a to zejména pokud jde o rovné zacházení, aby zaměstnanci agentur práce
měli zajištěny stejné podmínky jako mají zaměstnanci uživatele ve stejných
pozicích. Současně je nutné kontrolní činností prosazovat dodržování předpisů
vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.
Zadání úkolu:
Každý OIP provede kontroly minimálně u 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, nebo zjištění jinými OIP v této
oblasti.
OIP provede kontrolu 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.
Při kontrolách bude OIP vycházet ze zkušeností získaných kontrolami v roce
2007 a 2008, bude 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 oblast:
− odměňování zaměstnanců a rovného zacházení,
− pracovní doby a práce přesčas, práce v noci a práce v sobotu a neděli,
− školení zaměstnanců v oblasti BOZP,
− poskytování OOPP na základě vyhodnocení rizik,
− zdravotní způsobilost.
OIP bude zároveň sledovat činnost agentur a vyhodnocovat ty, u kterých dochází
opakovaně k nedodržování povinností vyplývajících z právních předpisů.
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XI.

Dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů

poskytujících ubytovací a stravovací služby
Zdůvodnění:
Z analýzy podnětů a z výsledků kontrolní činnosti orgánů inspekce práce za léta
2007 a 2008 vyplývá, že zaměstnavatelé poskytující ubytovací a stravovací služby
porušují ve značné míře pracovněprávní předpisy. Zaměstnanci si zejména stěžují na
oblast pracovní doby, přestávek v práci a s tím spojené odměňování, jakož i na
nevydávání potvrzení o zaměstnání v souvislosti s jeho ukončením. Velká fluktuace
zaměstnanců u zaměstnavatelů poskytujících ubytovací a stravovací služby a trvalý
nedostatek pracovních sil umožňuje zneužívání levné pracovní síly občanů ze zemí
východní Evropy. Možné nedodržování pracovněprávních předpisů u českých
občanů i u zahraničních zaměstnanců, kteří podněty nepodávají, vede orgány
inspekce práce k rozhodnutí zařadit kontroly uvedených zaměstnavatelů mezi jeden
z hlavních úkolů kontrolní činnosti SÚIP.
Cíl úkolu:
Kontrolní činností působit na zaměstnavatele, aby odstranili zjištěné nedostatky
a dále pracovněprávní předpisy dodržovali. Kontrolní činností dosáhnout zvýšení
povědomí zaměstnavatelů o pracovněprávních předpisech, jejich aplikace v praxi
a dosažení menšího počtu podaných podnětů na tyto zaměstnavatele.
Zadání úkolu:
OIP provede průběžně minimálně 15 kontrol (minimální počet kontrol je závislý na
počtu inspektorů PPV, minimálně 1 kontrola na každého inspektora). Při výběru
kontrolovaných subjektů čerpat z vlastní kontrolní činnosti, informačního systému
SÚIP a z poradenské činnosti, jakož i z případné spolupráce s ÚP v návaznosti na
jejich kontroly nelegální práce. V rámci tohoto úkolu OIP prošetří i obdržené podněty
na vybrané zaměstnavatele. Vzorek kontrolovaných zaměstnanců odvodit od
velikosti zaměstnavatele, od místa podnikání v rámci ČR, jakož i od struktury
zaměstnanců v případě zaměstnávání zahraničních občanů jak z EU, tak mimo EU.
Kontrolovat období po 1. 1. 2007.
Kontrolu zaměřit na problematiku:
−
−
−
−
−
−

vzniku, změny a skončení pracovního poměru,
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
pracovní doby (přestávky v práci, odpočinek mezi směnami, odpočinek
v týdnu, práce přesčas),
odměňování za práci a srážky ze mzdy zaměstnanců,
rovného zacházení – diskriminace,
vydávání potvrzení o zaměstnání.
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XII.

Provádění kontrol v nepřetržitých provozech zdravotnické
záchranné služby a nemocniční akutní péče

Zdůvodnění:
Dnem 1. 10. 2008 vstoupila v účinnost novela zákoníku práce provedená zákonem
č. 294/2008 Sb., která nově vloženým § 93a do zákoníku práce zavádí nový právní
institut další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví.
Cíl úkolu:
Kontrolní činností působit na zaměstnavatele, aby při přidělování práce přesčas
dodržovali zákonem stanovené limity a nedocházelo tak k přetěžování zaměstnanců
nad povolenou míru stanovenou zákoníkem práce v zájmu jejich bezpečnosti
a ochrany jejich zdraví.
Zadání úkolu:
Každý OIP provede 5 kontrol. K výběru zaměstnavatelů bude OIP využívat
obdržená hlášení o další dohodnuté práci přesčas zaměstnavatelem, ale i na
základě podnětů.
Kontrolu zaměřit na problematiku:
-

rozvržení pracovní doby,
přestávek v práci,
doby odpočinku,
nepřetržitého odpočinku v týdnu, mezi dvěma směnami,
přesčasové práce,
noční práce,
pracovní pohotovosti.
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XIII. Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií
Zdůvodnění:
Společná pravidelná inspekce je zařazena do úkolů systému SÚIP na základě
požadavků zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, způsobených
vybranými nebezpečnými látkami. Kontroly vybraných provozovatelů zařízení jsou
prováděny v určených termínech podle schváleného plánu kontrol.
Cíl úkolu:
Integrovaná inspekce má za cíl provést společnou kontrolu podle plánu integrované
inspekce zpracovaného ČIŽP. Kontrolu provést podle zpracovaného kontrolního
seznamu a v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora a požadavky
zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Zadání úkolu:
Inspektoři OIP si od kontrolované osoby namátkově vyžádají instruktáž o rizicích
a přijatých opatřeních k jejich eliminaci u kontrolovaných pracovníků.
Kontroly budou dále zaměřeny především na:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

odstranění nedostatků z minulé kontroly,
plnění přijatých opatření z bezpečnostních programů a bezpečnostních zpráv,
péči o zaměstnance, především odbornou a zdravotní způsobilost, školení
zaměstnanců o předpisech k zajištění bezpečnosti práce, rizicích práce
s nebezpečnými látkami a opatřeními k jejich eliminaci,
ověření znalostí a dodržování předpisů a pokynů,
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 elektroinstalace, 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
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 informace o stavu plnění kontrol. Kontrolní seznam
bude zpracován do 31. 10. 2008 a bude podkladem pro instruktáž k provedení
kontrolní akce.
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XIV. Program „Bezpečný podnik“
Zdůvodnění:
Zařazení programu „Bezpečný podnik“ do kontrolních akcí systému SÚIP vychází
z Národní politiky BOZP, která v rámci osvětové činnosti stanoví mimo jiné
požadavek na zavedení systému řízení BOZP u podnikajících subjektů, 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, kterým se vláda zavázala k respektování a naplňování zásad
a doporučení vycházejících ze závěrečných dokumentů z jednání Třetí ministerské
konference uskutečněné v roce 1999 v Londýně, která vedla ke vzniku tzv.
„Správná praxe“ (GP-HESME).
Cíl úkolu:
Program „Bezpečný podnik“ má za cíl především zvýšit úroveň řízení bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí u podnikajících subjektů
a vytvořit podmínky pro zavedení komplexního a efektivního systému řízení BOZP.
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 podnikajícího subjektu v tom smyslu, aby
mimořádným událostem předcházel především preventivními opatřeními.
Zadání úkolu:
1.

2.

3.

4.

Prověřování plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je jako průběžný
úkol prováděno všemi OIP na základě žádosti o ověření shody systému řízení
BOZP, zavedeného v podnikajícím subjektu v souladu s programem
„Bezpečný podnik“. Inspektor při kontrole u podnikajícího subjektu ověřuje
splnění všech požadavků programu, které se na daný podnikající subjekt
vztahují. Při kontrole inspektor postupuje v souladu s příkazem generálního
inspektora SÚIP, příručkou obsahující program „Bezpečný podnik“
a metodikou inspekce práce.
Před zahájením kontroly se pověřený inspektor seznámí s údaji týkajícími se
daného podnikajícího subjektu 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 a o vydaných
rozhodnutích týkajících se vyřazení strojů a zařízení z provozu, zákazu
činnosti).
V případě, že se u kontrolovaného podnikajícího subjektu (nebo na jeho
pracovišti) vyskytují další podnikající subjekty (dodavatelé, spolupracující
firmy), ověří kontrolní tým inspektorů zejména, jak je zajištěna součinnost
na úseku prevence rizik, vzájemná informovanost o rizicích mezi jednotlivými
podnikajícími subjekty a zda kontrolovaný podnikající subjekt plní i další své
povinnosti vůči těmto podnikajícím subjektům.
OIP při prováděné následné kontrole podnikajícího subjektu, který získal
osvědčení „Bezpečný podnik“, ověří, zda údaje uvedené v přehledu indikátorů
zlepšování zaslaných podnikajícím subjektem odpovídají skutečnosti, tj. zda
plní požadavek neustálého zlepšování.
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