Roční program
kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce
na rok 2011

listopad 2010

Úvod
V souladu s ustanovením § 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
předkládá Státní úřad inspekce práce Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR návrh
Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2011.
Při sestavování tohoto programu Státní úřad inspekce práce vycházel ze strategie Evropské
unie a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České
republiky na léta 2009-2010. Současně jsou v programu zohledněny a promítnuty výsledky
analýzy pracovní úrazovosti a podnětů ke kontrole za rok 2009 a 2010, poznatky z kontrolní
činnosti v uplynulém období a rovněž náměty a připomínky sociálních partnerů.
Seznam kontrolních úkolů na rok 2011:
I.

Dodržování pracovněprávních předpisů včetně BOZP u zaměstnavatelů, kteří
zaměstnávají osoby se zdravotním postižením

II.

Dodržování pracovněprávních předpisů při zaměstnávání
v malých a středních podnicích potravinářského průmyslu

III.

Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti

IV.

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce

V.

Provádění kontrol na základě podnětů na porušování pracovněprávních
předpisů a předpisů v oblasti BOZP

VI.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

VII.

Kontrola zaměstnavatelů v dopravě

VIII.

Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních
podnicích

IX.

Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání elektrických
zařízení při jejich půjčování a pronajímání

X.

Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při
provozu vyhrazených technických zařízení - parních a kapalinových kotlů

XI.

Plnění povinností vyplývající z právních předpisů k zajištění BOZP zdvihacích
zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny

XII.

Bezpečnost práce ve strojírenství

XIII.

Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením na
praktickou výuku

XIV.

Kontrola systému BOZP v zemědělství

XV.

Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při provozu
plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti

XVI.

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

zaměstnanců

XVII. Program „Bezpečný podnik“
XVIII. Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti orgánů ÚP, SÚIP
a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů,
včetně BOZP a sociálního pojištění

Zdůvodnění, cíl a zadání kontrolních úkolů
I.

Dodržování
pracovněprávních
předpisů
včetně
BOZP
u zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním
postižením

Zdůvodnění:
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů je podporováno poskytováním státních
příspěvků na jejich zaměstnávání. Ze zkušeností z poradenské a kontrolní činnosti
oblastních inspektorátů práce vyplývá, že existují zaměstnavatelé, kteří nedodržují
pracovněprávní předpisy a v mnoha případech jsou jimi státní příspěvky zneužívány
v neprospěch zdravotně postižených občanů. Z těchto důvodů oblastní inspektoráty práce
prioritně zaměří své kontroly na ty zaměstnavatele, kteří jsou příjemci příspěvku na
zaměstnávání osob zdravotně postižených.
Cíl úkolu:
Zjistit, zda zaměstnavatelé, kteří jsou příjemci státního příspěvku na zaměstnávání osob
zdravotně postižených (zejména déle než 1 rok), dodržují pracovněprávní předpisy.
Kontrolní činností pozitivně působit na zaměstnavatele, aby nedocházelo ke zneužívání
zaměstnávání zdravotně postižených občanů (zaměstnanců). V případě, budou-li zjištěna
podezření na porušování zákonných předpisů nespadajících do kompetence orgánů
inspekce práce, informovat o tomto příslušné kontrolní orgány.
Zadání úkolu:
Každý oblastní inspektorát práce provede průběžně kontrolu minimálně u 5 zaměstnavatelů.
Při jejich výběru se zaměří zejména na zaměstnavatele, kteří jsou příjemci příspěvků na
podporu zaměstnávání zdravotně postižených občanů poskytovaných podle zákona
o zaměstnanosti a příspěvek pobírají dlouhodobě, případně má inspektorát informace o tom,
že porušují pracovněprávní předpisy (podnět, vlastní kontrolní činnost, poradenství). Při
výběru zaměstnavatelů budou inspektoráty spolupracovat s místně příslušnými úřady práce.
Oblastní inspektoráty práce budou využívat zkušeností získaných z kontrol uskutečněných
v roce 2010. Pokud oblastní inspektorát práce zjistí, nebo bude mít podezření, že
kontrolovaný zaměstnavatel porušuje právní předpisy, jejichž kontrola nespadá do jejich
kompetence, bude o tomto informovat úřad a příslušné odpovědné orgány (např. policii
apod.).
Předmět kontroly:
- vznik, změny a skončení pracovního poměru (zejména na práce sjednané na jiném
dohodnutém místě),
- plnění povinností zaměstnavatele uložených § 103 a § 104 zákoníku práce,
- pracovní doba (evidence, přestávky v práci, odpočinek mezi směnami a v týdnu, práce
přesčas),
- odměňování za práci (zařazení vykonávané práce do odpovídající skupiny prací,
příplatky, způsob výplaty mzdy, srážky ze mzdy, rovné zacházení).

II.

Dodržování
pracovněprávních
předpisů
při
zaměstnávání
zaměstnanců v malých a středních podnicích potravinářského
průmyslu

Zdůvodnění:
Kontroly budou zaměřeny zejména na zaměstnavatele vyrábějící potraviny pro studenou
kuchyni, pekárenské a cukrárenské výrobky. Tito zaměstnavatelé, vzhledem k charakteru
výrobků, směřují svou podnikatelskou činnost do noční a brzké ranní doby. Převážně u malých
a středních podnikatelů se objevují nedostatky s rozvržením směn, dodržováním přestávek
v práci, v odměňování při placení příplatků za práci v noci, sobotách a nedělích a práci ve
svátek. Z poradenské činnosti orgánů inspekce práce vyplývá, že další problematickou oblastí
je zařazování zaměstnanců, v souladu se zákoníkem práce a nařízením vlády, do jednotlivých
skupin prací podle druhu činnosti, kterou vykonávají. S ohledem na skutečnost, že v těchto
provozech jsou zaměstnané převážně ženy s nižším vzděláním, pro něž je na trhu práce jen
velmi málo pracovních příležitostí, často se při protiprávním jednání zaměstnavatele z obavy o
ztrátu zaměstnání zaměstnanci nedomáhají svých práv.
Cíl úkolu:
Kontrolní činností působit zejména na malé zaměstnavatele, aby dodržovali pracovněprávní
předpisy. Současně dosáhnout zkvalitnění jejich právního vědomí v pracovněprávní oblasti.
Zadání úkolu:
Každý oblastní inspektorát práce provede průběžně kontrolu minimálně u 5 zaměstnavatelů
s velikostí do 50 zaměstnanců, kteří vyrábějí výrobky studené kuchyně, pekárenské
a cukrárenské výrobky. Při jejich výběru budou oblastní inspektoráty práce čerpat zejména
z poradenské činnosti, znalosti regionu, vlastní kontrolní činnosti a z informačního systému.
V rámci tohoto úkolu se budou šetřit současně i podněty ke kontrole na zaměstnavatele
z této sféry podnikání.
Předmět kontroly:
rozvržení směn,
pracovní doba a doby odpočinku, práce přesčas, práce v noci,
zaručená mzda,
odměňování, poskytování náhrad a příplatků,
poskytování OOPP.

III.

Kontrola dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti

Zdůvodnění:
Usnesením vlády České republiky č. 105 ze dne 8. 2. 2010 k podnětu Rady vlády pro lidská
práva k zajištění respektování odpovídajícího soukromí zaměstnanců na pracovišti bylo
uloženo ministru práce a sociálních věcí začlenit do programu kontrolních akcí Státního
úřadu inspekce práce konkrétní kontroly dodržování povinností daných zákoníkem práce na
ochranu soukromí zaměstnanců na pracovišti před neoprávněnými zásahy. Po projednání
Radou vlády pro lidská práva podá ministr práce a sociálních věcí vládě České republiky
celkovou zprávu v termínu do 31. 3. 2012. Výsledky kontrolních akcí budou mimo jiné
podkladem pro posouzení, zda a za jakých podmínek lze sankcionovat porušování
povinností zaměstnavatelů daných § 316 odst. 2 až 4 zákoníku práce. Především by však
kontroly měly poskytnout objektivní obraz o dodržování povinností na ochranu soukromí
zaměstnanců na pracovišti před neoprávněnými zásahy. Úkol bude pokračováním procesu
započatého v roce 2010, kdy byl do předmětu všech kontrol prováděných na základě
hlavních úkolů zařazen bod týkající se ochrany osobních práv zaměstnanců.
Cíl úkolu:
Kontrolní činností působit na zaměstnavatele, aby dodržovali pracovněprávní předpisy, a tím
dosáhnout zlepšení stavu na úseku ochrany osobních práv zaměstnanců.
Zadání úkolu:
Každý oblastní inspektorát práce provede kontrolu alespoň u 10 zaměstnavatelů.
Kontrolované osoby budou vybírány na základě podnětů, poradenské činnosti, upozornění
jiných orgánů apod. Doporučujeme zařadit do plánu kontrolní činnosti zaměstnavatele
z různých odvětví, s různým počtem zaměstnanců tak, aby bylo možno získat přehled
o různých typech zaměstnavatelů a jejich přístupu k této problematice. Oblastní inspektoráty
práce zaměří své kontroly na objektivní zjištění, zda kontrolovaná osoba nenarušuje bez
závažného důvodu spočívajícího ve zvláštní povaze činnosti soukromí zaměstnanců na
pracovištích a ve společných prostorách otevřeným nebo skrytým sledováním,
odposlechem, záznamem telefonických hovorů zaměstnanců, kontrolou elektronické pošty
nebo kontrolou listovních zásilek.
Předmět kontroly:
 vznik, změny a skončení pracovního poměru,
 ochrana osobních práv zaměstnanců ve smyslu § 316 zákoníku práce, zejména:
a) sledování zaměstnanců,
b) záznam telefonických hovorů, odposlech telefonických hovorů,
c) kontrola elektronické a listovní pošty,
d) vnitřní předpisy zaměstnavatele ve vztahu k problematice.

IV.

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce

Zdůvodnění:
Agenturní zaměstnávání je dlouhodobě v pozornosti MPSV, orgánů inspekce práce i úřadů
práce. Přestože jsou přijímána nová legislativní opatření zpřísňující činnost agentur práce,
jsou kontrolními orgány u těchto zaměstnavatelů opakovaně zjišťována porušování
pracovněprávních předpisů. Trvale se nedaří zlepšit právní stav v této oblasti zaměstnávání,
a to i přesto, že lze od roku 2009 za porušení povinností podle § 308 a 309 zákoníku práce
uložit agentuře práce pokutu za správní delikt na úseku agenturního zaměstnávání a na
základě této skutečnosti odejmout povolení k činnosti. Oblastní inspektoráty práce budou
klást při kontrolách důraz na dohody mimo pracovní poměr a družstva. Považujeme za
důležité pokračovat v započatém trendu a vynucovat si na agenturách dodržování
pracovněprávních předpisů. V letošním roce je potřeba zaměřit kontroly také na
zaměstnávání občanů jiných zemí, kteří bývají velmi často najímáni agenturami práce na
práci v České republice. Orgány inspekce práce zaměří v této souvislosti svou pozornost
i na dodržování § 319 zákoníku práce ve smyslu směrnice 96/71/ES k vysílání pracovníků.
Doposud byly kontroly vysílaných pracovníků prováděny jen na žádost vysílajících států.
Cíl úkolu:
Kontrolní činností působit na zaměstnavatele–agentury práce, aby dodržovali
pracovněprávní předpisy, a tím dosáhnout zlepšení stavu na úseku agenturního
zaměstnávání, zaměstnávání cizích státních příslušníků a vysílaných pracovníků.
Zadání úkolu:
Každý oblastní inspektorát práce provede kontrolu minimálně u 7 agentur práce a zároveň
alespoň u jednoho uživatele každé agentury práce. Prioritně se zaměří na 3 agentury práce,
které zaměstnávají cizí státní příslušníky nebo jsou k nim vysíláni pracovníci v rámci
poskytování služeb. Při sestavování plánu kontrol budou oblastní inspektoráty práce
vycházet z podnětů občanů, úřadů práce, upozornění MPSV a dalších zdrojů informací.
Státní úřad inspekce práce bude na základě výsledků kontrol oblastních inspektorátů práce
informovat MPSV o zjištěných porušeních na úseku agenturního zaměstnávání za účelem
případného odebrání povolení ke zprostředkování zaměstnání.
Předmět kontroly:

vznik, změny a skončení pracovního poměru, dohody mimo pracovní poměr,

pracovní doba, doba odpočinku, práce přesčas,

odměňování, poskytování náhrad, cestovní náhrady,

podmínky přidělení zaměstnance k výkonu práce u uživatele,

rovné zacházení se zaměstnanci agentury práce a uživatele.

V.

Provádění
kontrol
na
základě
podnětů
na
pracovněprávních předpisů a předpisů v oblasti BOZP

porušování

Zdůvodnění:
V roce 2009 obdržely orgány inspekce práce od občanů 5 752 podnětů ke kontrole
zaměstnavatelů, kteří porušují pracovněprávní předpisy zejména v oblasti pracovních
vztahů a podmínek. S ohledem na skutečnost, že až 2/3 podnětů ke kontrole jsou
oprávněných, nebo částečně oprávněných, je zcela namístě, že i v roce 2011 zůstane pro
oblastní inspektoráty práce prioritou provádění kontrol na základě podnětů občanů.
Dlouhodobě velký počet podnětů směřuje zejména na zaměstnavatele podnikající
v maloobchodu a poskytující stravovací a ubytovací služby. Proto se orgány inspekce práce
zaměří na kontrolu zaměstnavatelů v této sféře podnikání, a to provedením kontroly v širším
rozsahu.
Cíl úkolu:
Kontrolní a preventivní činností důrazně působit na zaměstnavatele, aby odstranili kontrolou
zjištěné nedostatky a zvýšili své právní vědomí, jak v oblasti BOZP, tak i v oblasti
pracovních vztahů a podmínek. Cílem hlavního úkolu je nejen prošetřit co největší počet
podnětů ke kontrole, ale pokud možno zejména všechny ty, které směřují na nedostatky
v pracovněprávní oblasti u zaměstnavatelů podnikajících v maloobchodu a stavebnictví
a poskytujících stravovací a ubytovací služby. Průběžně vyhodnocovat podané podněty ke
kontrole za účelem vyhlášení cílené kampaně na kontrolu zaměstnavatelů podnikající
v konkrétní oblasti ekonomické činnosti, s důrazem na konkrétní porušovanou oblast
pracovněprávních předpisů. Identifikovat podněty, které lze zařadit a následně šetřit v rámci
speciálního hlavního úkolu pro rok 2011.
Zadání úkolu:
V oblasti pracovních vztahů a podmínek oblastní inspektoráty práce vyhodnotí podněty
z hlediska jejich obsahu. Následně pak rozhodnou o tom, v rámci kterého hlavního úkolu
bude podnět šetřen. Pokud bude podnět šetřen jako součást tohoto hlavního úkolu, zaměří
se inspektoráty zejména na skutečnosti, které jsou obsahem podnětu. Vždy budou
prošetřeny podněty směřující na nedodržování stanovených podmínek upravujících výkon
umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dětmi nebo na jejich činnost bez
povolení úřadu práce. I v roce 2011 budou oblastní inspektoráty práce věnovat zvýšenou
pozornost podnětům na diskriminaci – nerovné zacházení.
Oblastní inspektoráty práce se při kontrole na základě podnětů občanů zaměří na
zaměstnavatele podnikající:
a)
v maloobchodu,
b)
poskytující stravovací a ubytovací služby,
přičemž se zaměří na obsah podnětu a na oblast:
pracovní doby (rozvržení, přestávky v práci, odpočinky, evidence odpracované doby),
odměňování (výplata zaručené mzdy, příplatky ke mzdě, srážky ze mzdy).
V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se oblastní inspektoráty práce zaměří
zejména na podněty v souvislosti s porušováním předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na pracovištích, zajištění bezpečného provozu technických zařízení,

vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pracovními prostředky, s kontrolami příčin
a okolností pracovních úrazů.
Oblastní inspektoráty práce budou vyhodnocovat zjištěná porušení v jednotlivých oblastech
pracovněprávních předpisů a k těm závažným a četným budou propagovat zákonné postupy
například cestou internetu a hromadných sdělovacích prostředků.

VI.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Zdůvodnění:
Stavebnictví je odvětvím s vysokým počtem pracovních úrazů, zvláště pak úrazů
vyžadujících hospitalizaci delší než 5 dnů a úrazů smrtelných. V posledních letech dochází
k nejvyššímu počtu smrtelných pracovních úrazů a úrazů vyžadujících hospitalizaci delší
než 5 dnů při pracích ve výškách, při kterých je zdrojem úrazu pád z výšky, nebo do
hloubky, propadnutí střešní krytinou nebo sesutí z volného okraje. Smrtelné pracovní úrazy
při pádu z výšky představují více než 50 % všech smrtelných pracovních úrazů ve
stavebnictví. Na druhém místě ve stavebnictví vykazují nejvyšší úrazovost zemní práce
(práce v nezajištěných výkopech) a vysokou úrazovost vykazuje manipulace s materiálem
na staveništi i montážní práce (práce neprováděné v souladu s bezpečnostními požadavky).
Úkol bude zaměřen průřezově na všechny činnosti na staveništi.
Cíl úkolu:
Kontrolou dodržování povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích se zaměřením na bezpečný způsob
prováděné práce, který by vedl ke snižování počtu úrazů.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve výškách,
při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při montážních pracích,
včetně všech ostatních souvisejících činností.
Kontroly budou provedeny u:
1.
subjektů, kde byly při minulých kontrolách zjištěny nedostatky,
2.
subjektů se zvýšenou úrazovostí,
3.
hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých
investičních celků a nebo u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení
o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením života
a zdraví, které na staveništi budou prováděny,
4.
subjektů, u kterých nebyla kontrola dlouhodobě provedena.

VII.

Kontrola zaměstnavatelů v dopravě

Zdůvodnění:
Již po několik let byly kontroly v dopravě zaměřeny převážně na podnikatelské subjekty,
které měly jako hlavní předmět podnikání silniční dopravu. Cílenými kontrolami byla u nich
zjišťována úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při práci. Při prováděných
kontrolách bylo poskytováno poradenství, které kontrolované subjekty oceňovaly, neboť
provedenou kontrolou získaly skutečný odraz úrovně bezpečnosti práce v jejich podniku.
Doposud opomíjenou a málo zastoupenou skupinou kontrolovaných zaměstnavatelů byly
podnikatelské subjekty, které provozují dopravu na základě živnostenského listu, ale bez
udělené licence k dopravě. I tito zaměstnavatelé jsou povinni při své činnosti dodržovat
nejen nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby
a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ale také 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 se inspekce práce připojí k naplňování cílů „Národní strategie
bezpečnosti silničního provozu“. Rovněž je předpoklad, že zaměřením obsahu kontroly
přispějeme ke snížení nehodovosti na našich silnicích, kde jedním z faktorů může být únava
řidičů nebo špatný technický stav vozidel. U kontrolovaných subjektů bude opět poskytováno
účinné poradenství.
Zadání úkolu:
Kontrola bude zaměřena na podnikající subjekty, které provozují dopravu pro vlastní potřebu
(dopravci, kde doprava není předmětem podnikání - např. pekaři, rozvoz výrobků atd.).
Předmětem inspekce bude kontrola dodržování požadavků organizace pracovního režimu
řidičů, organizace dopravy jako takové (místní provozní bezpečnostní předpis) a stav
techniky a technického zařízení. Podrobnosti budou upraveny v kontrolním seznamu, který
bude projednán, a inspektoři s ním budou seznámeni nejpozději do poloviny prosince 2010.

VIII. Kontrola systému BOZP
a středních podnicích

a

pracovních

podmínek

v malých

Zdůvodnění:
Převážná většina podnikatelských subjektů v České republice spadá z hlediska počtu
zaměstnanců do kategorie malých a středních podniků. Každý rok nově vznikají další
subjekty. Z hlediska prevence je důležité, aby kontrola u nově vzniklých subjektů proběhla
co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Kontroly jsou směrovány do těch oborů
ekonomických činností, kde lze předpokládat vyšší potencionální ohrožení osob a kde je
nutné subjekty vést k dlouhodobé péči o zajišťování oblasti bezpečnosti práce, vytváření
vhodných pracovních podmínek a požadovaných pracovně právních vztahů. Jedná se
hlavně o činnosti, u kterých dlouhodobě dochází k velkému počtu pracovních úrazů, nemocí
z povolání a havárií. Dále pak u subjektů, na které oblastní inspektorát práce obdržel
opakovaně podněty na neplnění povinností vyplývajících ze závazných předpisů pro oblast
bezpečnosti práce a u subjektů, u kterých došlo ke vzniku smrtelných pracovních úrazů
nebo úrazů vyžadujících hospitalizaci delší než pět dní.
Cíl úkolu:
Preventivní působení u problémových subjektů a u nově vzniklých subjektů, u nichž
doposud nebyla provedena kontrola zaměřená na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci. Vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných subjektů k dodržování
bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci pracovní úrazovosti.
Každý oblastní inspektorát práce provede kontrolu alespoň u 125 subjektů dle vlastního
výběru.
Zadání úkolu:
Oblastní inspektoráty práce vyberou ke kontrolám zejména podnikající subjekty
v kategoriích od 1 do 249 zaměstnanců a činných v oborech:
lesnictví a těžba dřeva,
zpracování dřeva,
výroba nábytku,
výroba potravin a nápojů,
textilní průmysl,
výroba papíru a výrobků z papíru,
výroba chemických látek a přípravků,
výroba pryžových a plastových výrobků,
výroba skla a skleněných výrobků,
výroba ostatních nekovových minerálních výrobků,
výroba železa, oceli, feroslitin, plochých výrobků a tváření za tepla,
slévárenství,
výroba a rozvod elektrické energie, vody, plynu a tepla.

IX.

Zajišťování bezpečnosti práce a technických zařízení pro užívání
elektrických zařízení při jejich půjčování a pronajímání

Zdůvodnění:
V současné době došlo k značnému rozšíření tohoto způsobu používání zařízení, a to
zejména u malých firem a OSVČ. Tento způsob používání a provozu zařízení v sobě skrývá
celou řadu rizik. Péče o uvedená zařízení při krátkodobém či omezeném používání nemusí
být dostatečná. Neexistuje dostatečný přehled o možných úrazech při používání
půjčovaného zařízení. Dalším důležitým aspektem je ochrana veřejnosti při používání
půjčených zařízení. Při tomto způsobu využívání elektrických zařízení dochází k častým
změnám uživatelů, a z tohoto důvodu nemusí být zajištěn systém ověřování jejich
bezpečnosti v dostatečné míře. Vzhledem k obecnému povědomí jakým způsobem je
s tímto zařízením zacházeno, zejména při stavebních činnostech, je velká pravděpodobnost
poškození tohoto zařízení a následně takto poškozené zařízení může být půjčováno dále.
Vzhledem ke svému rozšíření a používání nabývají elektrická zařízení s běžnými napětími
charakter téměř všeobecných technických zařízení a u uživatelů dochází ke snížení
respektu k nim.
Cíl úkolu:
Získat dostatek poznatků o situaci v oblasti zajišťování bezpečnosti osob a věcí při
používání pronajatých nebo půjčených elektrických zařízení. Kontrola plnění povinností
zaměstnavatele vyhledávat, vyhodnocovat rizika a přijímat opatření jako součást prevence
rizik z hlediska bezpečnosti práce i u elektrických zařízení. Ověřit zda při půjčování nebo
změnách uživatelů je poskytována úplná provozní dokumentace (návody výrobce k obsluze
atd.). Provést kontrolu u poskytovatelů pronájmu, půjčoven, příp. též u uživatelů (při
dlouhodobém pronájmu). Hlavním cílem kontrol by bylo ověření bezpečnosti zařízení,
poskytování návodů, pokynů k jejich obsluze apod. Zejména by se jednalo o bezpečnost již
provozovaných zařízení, a to hlavně u menších firem, OSVČ, hlavně při stavebně
montážních činnostech.
Zadání úkolu:
Oblastní inspektoráty práce vyberou ke kontrolám přednostně subjekty, které se zabývají
poskytováním pronájmu elektrických zařízení. Bude se zejména jednat o elektrická zařízení
používaná při stavebních činnostech, ale může se také jednat například o náhradní zdroje
elektrické energie poskytované na omezenou dobu.
Do úkolu nezahrnovat podnikající subjekty neodpovídající výběrovým kritériím pro úkol.

X.

Dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických
zařízení při provozu vyhrazených technických zařízení - parních
a kapalinových kotlů

Zdůvodnění:
Kontrola bude provedena s cílem na dodržování povinností vyplývajících z předpisů
k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení kotelních zařízení se středotlakými a vysokotlakými kotli včetně kotelen a provozu zařízení
pro úpravu vody. Parní a horkovodní kotle jako vyhrazené tlakové zařízení jsou stále
zdrojem potencionálního rizika. Tato rizika jsou snižována stále modernějšími automatickými
systémy kontroly provozu (měřící, regulační, blokovací a signalizační zařízení spojená s
bezpečnostní výstrojí), tím dochází ke zvyšování nároků na preventivní údržbu, na odbornou
úroveň obsluhy a provozní údržby. Proto je nutné provést kontrolu nejen zápisů o provozu a
údržbě, ale i kontrolu konkrétních úkonů obsluhy, provozní a preventivní údržby související
s provozem kontrolovaných kotelních zařízení.
Cíl úkolu:
Kontrolní část A:
Cílem kontroly je posoudit bezpečnost provozu uvedených kotelních zařízení s ohledem na
jejich stáří i stav a zjistit, zda jsou provozovatelem vytvářeny podmínky pro minimalizaci
rizik.
Kontrolní část B:
Při zjištěných nedostatcích, které mohou mít vliv na zvýšení rizikovosti provozu, by se měly
kontroly zaměřit na způsob provádění preventivní údržby, a to revizí a zkoušek VTZ. Dle
zjištění by měla být provedena kontrola činnosti revizních techniků při konkrétní vybrané
revizi s možností posouzení nejen způsobu provedení revize, revizní zprávy, ale stanovení
potřebných opatření, jakož i plnění požadavků bezpečnosti práce při samotném způsobu
provádění revize. Kontrola činnosti revizního technika vykonávajícího činnost ve smyslu
§ 12 písm. a), b) nebo c) zákona č. 309/2006 Sb., bude zaměřena také jak jsou plněny
jednotlivé povinnosti dle § 101 odst. 1 a 2, § 102, 104, 105 ZP s přihlédnutím k podmínkám
vykonávané činnosti. Dle situace může být kontrola činnosti jednoho revizního technika
provedena i u více provozovatelů uvedených kotelních zařízení na základě kontrolních
zjištění v části „A“.
Zadání úkolu:
A: Inspektor oblastního inspektorátu práce provede kontrolu minimálně u 10 provozovatelů
v různých podnikatelských subjektech.
B: Oblastní inspektorát práce provede kontrolu minimálně u 5 revizních techniků, a to buď
revizních techniků tlakových, elektrických nebo plynových zařízení.

XI.

Plnění povinností vyplývající z právních předpisů k zajištění BOZP
zdvihacích zařízení při manipulaci s materiálem a břemeny

Zdůvodnění:
Kontrolní činnost nad zajištěním bezpečnosti provozu zdvihacích zařízení např. autojeřábů
byla provedena v roce 2002. Zařízení prošla v minulých letech řadou změn ve vlastnických
poměrech a lze důvodně předpokládat, že se tyto změny negativně projevily i na úrovni
péče o jejich bezpečnost. Dokladem toho je i to, že stále dochází při jejich provozu
k mimořádným událostem, k úrazům smrtelným a k úrazům vyžadujícím hospitalizaci delší
než pět dní. Největší nedostatky byly inspektory zjištěny u zdvihacích zařízení při jejich
provozování a užívání nejen u samotných provozovatelů, ale především při dodavatelské
činnosti.
Cíl úkolu:
Ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby plní stanovené povinnosti zaměstnavatele
pro zajišťování bezpečnosti práce při provozu zdvihacích zařízení s důrazem na zpracování,
vedení a uplatňování „Systémů bezpečné práce“ zejména při provozu autojeřábů.
Dále ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby plní stanovené povinnosti
zaměstnavatele při provozu regálových zakladačů, systémů pro nakládání kontejnerů
a odtahových vozidel.
Zadání úkolu:
Oblastní inspektoráty práce vyberou ke kontrole minimálně 20 subjektů, na jednoho
inspektora, vykazující zvýšenou úrazovost nebo subjekty, kde se předpokládají problémy při
používaní zdvihacích zařízení.

XII.

Bezpečnost práce ve strojírenství

Zdůvodnění:
Důvodem pro zařazení tohoto kontrolního úkolu je nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti
u obsluh obráběcích a tvářecích strojů za poslední období. Úrazy zejména u tvářecích strojů
se vyznačují především svou vysokou úrazovou závažností, neboť velká část z nich končí
trvalými následky. Nejvíce postiženou částí těla jsou obě ruce obsluhy především pak prsty.
Hlavním ohniskem úrazů je pracovní prostor stroje, např. u lisů, resp. lisovacích nástrojů, ve
kterém se ruka lisaře v době nebezpečného pracovního zdvihu beranu dostane do styku
s pohybujícími se částmi nástrojů.
Zajišťování ochrany zdraví ve strojírenských provozech se nemůže obejít bez dobré znalosti
struktury úrazových rizik v oboru obráběcích a tvářecích strojů, znalostí platných
bezpečnostních předpisů i znalosti správné konstrukce ochranných zařízení používaných
k eliminaci úrazového rizika v nebezpečném pracovním prostoru obráběcích a tvářecích
strojů nebo jejich nástrojů.
Z došlých zpráv o pracovních úrazech vyplývá, že zaměstnanci jsou ohroženi
nedostatečným technickým stavem strojů – špatná funkce, případně stav zabezpečovacího
a ochranného zařízení proti úrazům a neodbornou manipulací při pracovním výkonu.
Cíl úkolu:
Vyvodit potřebný tlak na dodržování bezpečnostních předpisů v dané oblasti a tím vytvořit
předpoklady k postupnému snižování pracovní úrazovosti v provozech, kde se provádí
obrábění a tváření materiálů obráběcími a tvářecími stroji.
Zadání úkolu:
Oblastní inspektoráty práce namátkově vyberou ke kontrole podnikající subjekty vykazující
zvýšenou úrazovost obsluh obráběcích a tvářecích strojů nebo podnikající subjekty, kde se
předpokládá významný podíl zpracování materiálu obráběcími a tvářecími stroji.
Každý inspektor oblastního inspektorátu práce se zaměřením na strojírenství
a zpracovatelský průmysl by měl provést kontrolu alespoň u 10 subjektů.

XIII. Kontrola systému BOZP u škol a školských zařízení se zaměřením
na praktickou výuku
Zdůvodnění:
Úkol bude proveden na základě opakujících se pracovních úrazů zaměstnanců a školních
úrazů žáků během praktického vyučování a pro další zjišťování bezpečnosti praktického
vyučování a stavu technických zařízení ve středních školách a odborných učilištích, včetně
soukromých škol. Z těchto důvodů je žádoucí provést kontrolu v této oblasti z hlediska
prevence vzniku pracovního a školního úrazu ve všech odvětvích výuky škol a školských
zařízení zřízených pro praktické vyučování. Dále je nutné zaměřit se i na nově vzniklé
subjekty a na subjekty, u nichž nebyly v posledních letech kontroly provedeny.
Cíl úkolu:
Hlavním cílem tohoto úkolu je zjišťování a působení na dodržování bezpečnostních
předpisů, a tím zvýšení úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což je předpokladem
k postupnému snížení pracovní úrazovosti ve sféře školství, neboť vedle zaměstnanců se
zde pohybuje hlavní objekt vzdělávacího procesu - žáci.
Zadání úkolu:
Každý oblastní inspektorát práce provede kontrolu minimálně u 15 škol nebo školských
zařízení zřízených pro praktické vyučování, z toho 5 kontrol samostatně inspektoři se
specializací na elektrická zařízení. Kontrola bude provedena podle kontrolního seznamu,
který bude zpracován do 31. 10. 2010.

XIV. Kontrola systému BOZP v zemědělství
Zdůvodnění:
Činnosti v zemědělství, a to jak v rostlinné, tak i v živočišné výrobě, jsou svým charakterem
specifické a patří stále mezi rizikové obory činnosti.
Cíl úkolu:
U subjektů zabývajících se zemědělskou výrobou prověřit, zda zaměstnavatelé vytvářejí
bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímají opatření k předcházení rizikům.
Zadání úkolu:
Každý inspektor oblastního inspektorátu práce se zaměřením na zemědělství, vyjma
Oblastního inspektorátu pro hlavní město Prahu, by měl provést kontrolu alespoň
u 7 subjektů bez ohledu na jejich velikost. Inspektoři Oblastního inspektorátu pro hlavní
město Prahu kontrolu provedou minimálně u 2 subjektů. Ke kontrolám budou přednostně
vybírány subjekty, u kterých nebyla ještě provedena kontrola nebo uplynulo více jak 5 let od
poslední kontroly a kde je nepříznivý vývoj ukazatelů pracovní úrazovosti.

XV. Kontrola dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při
provozu plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti
Zdůvodnění:
Provoz plynového zařízení v objektech s přístupem veřejnosti může být zdrojem nebo
příčinou ohrožení zdraví nejen zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale i klientů
(návštěvníků) zařízení.
Cíl úkolu:
Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových zařízení.
Již při kolaudacích jsou v prostorách s přístupem veřejnosti v některých případech
zjišťovány závažné nedostatky, proto je nutné ověřit, jak je zajištěno následné bezpečné
provozování plynových zařízení i s ohledem na zajištění bezpečného pohybu občanské
veřejnosti.
Zadání úkolu:
Kontrola bude provedena v kinech, divadlech, nákupních střediscích, ubytovnách,
penzionech, hotelech, kulturních domech, nafukovacích halách, sportovních areálech,
bazénech atd.

XVI. 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 Českou inspekcí životního prostředí. Kontrolu provést podle
zpracovaného kontrolního seznamu a v souladu s metodickým pokynem generálního
inspektora SÚIP, v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií.
Zadání úkolu:
Kontrolu provést podle zpracovaného kontrolního seznamu a v souladu s metodickým
pokynem generálního inspektora, v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci
závažných havárií.

XVII. 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. Takovýto
přístup k řízení bezpečnosti práce umožňuje dosáhnout vyšší úrovně BOZP a kultury
práce, vedoucí ke snížení pracovní úrazovosti a nemocnosti, a tím i ke snížení nákladů
s nimi souvisejících (pracovní úrazovost a nemocnost negativně ovlivňují výkonnost
podnikajících subjektů, a tím i ekonomiky státu). Používání tohoto a podobných programů
podpořilo také usnesení vlády č. 706 z roku 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. 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 podnikajícího
subjektu v tom smyslu, aby mimořádným událostem předcházel především preventivními
opatřeními.
Zadání úkolu:
Prověřování plnění požadavků programu „Bezpečný podnik“ je jako průběžný úkol
prováděno všemi oblastními inspektoráty práce na základě žádosti o ověření shody
systému řízení BOZP, zavedeného v podnikajícím subjektu v souladu s programem
„Bezpečný podnik“.

XVIII. Provádění plánovaných koordinovaných kontrol v součinnosti
orgánů ÚP, SÚIP a ČSSZ v oblasti předpisů o zaměstnanosti,
pracovních podmínek a vztahů, včetně BOZP a sociálního pojištění
Zdůvodnění:
Ministerstvo práce a sociálních věcí klade velký důraz na posílení, zefektivnění
a zintenzivnění výkonu kontrolní činnosti všech kontrolních orgánů ve své působnosti.
Součinnost kontrolních orgánů se jeví jako nezbytná a umožňující využití vzájemných
informací pro analyzování a řešení zjištění, které by bez součinnosti mohly být často pro
jednotlivý kontrolní orgán kompetenčně nedostupné.
Z kontrolní činnosti orgánů inspekce práce a z obsahu podnětů především občanů je
zřejmé, že stále přetrvává vysoká četnost porušování pracovněprávních předpisů v oblasti
uzavírání pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, v oblasti
pracovní doby a odměňování. Nedílnou součástí koordinovaných kontrol musí být
i sledování dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, kdy se inspektoři
zaměří zejména na hodnocení rizik, provoz technických zařízení a vybavení zaměstnanců
osobními ochrannými pracovními prostředky.
V praktické činnosti správ sociálního zabezpečení jsou zjišťovány případy, kdy nejsou ze
strany některých zaměstnavatelů plněny ohlašovací povinnosti ve vztahu
k zaměstnávaným osobám, zejména při nelegálním zaměstnávání cizinců a pracích „na
černo“, popř. jsou se zaměstnanci účelově uzavírány dohody o provedení práce na
základní běžné pracovní činnosti zaměstnavatele. V těchto případech pak nejsou
zaměstnanci účastni pojištění v nemocenském a důchodovém pojištění a není za ně
placeno pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
K odstranění tohoto negativního stavu za využití kontrolních zjištění všech zúčastněných
kontrolních orgánů se zaměří resortní koordinované kontroly.
Celosvětově zcela zásadním problémem, a velmi často ne příliš úspěšným, je boj státu
s tzv. nedeklarovanou prací. Tuto nežádoucí činnost sice nelze zcela vymítit, ovšem za
pomoci nezbytných legislativních změn, spočívajících zejména v zavedené ohlašovací
povinnosti zaměstnavatelů vůči příslušným institucím před započetím výkonu práce
zaměstnance a zintenzivnění součinnostních kontrolních akcí, by bylo možno přispět
k omezení tohoto nežádoucího jevu a ke zvýšení příjmů státního rozpočtu o příjmy
z odvodů pojistného na nemocenské a důchodové pojištění, sociální zabezpečení
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Ve vztahu k cizincům z třetích zemí má
nedeklarovaná práce další negativní aspekt, a tím je sociální dumping na trhu práce.
Cíl úkolu:
Cílem akce je provedení kontrol zaměřených na dodržování pracovněprávních předpisů
a dále předpisů souvisejících se správou sociálního zabezpečení a zákonem
o zaměstnanosti. Naplnění tohoto cíle bude zajištěno součinností Státního úřadu inspekce
práce a ostatních výše uvedených úřadů kontrolujících danou problematiku a propojením
jejich kompetencí. Účastí vyjmenovaných úřadů bude dosaženo komplexní kontroly
zaměstnavatele v krátkém časovém úseku z pohledu několika kontrolních subjektů
a zvýšení právního vědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců.
Kontrolní orgány inspekce práce chtějí zefektivněným působením trvale snížit počet
porušování pracovněprávních předpisů v oblastech, které dlouhodobě hodnotí jako časté a
společensky nepřijatelné, tj. vznik, změna, skončení pracovního poměru, výkon zastřené
závislé práce, odměňování a pracovní doba.

Smyslem a cílem koordinovaných kontrol v oblasti sociálního zabezpečení je zejména
zajištění plnění ohlašovacích povinností zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnávaným
osobám, posouzení uzavřených pracovních vztahů a prováděných pracovních činností pro
účast zaměstnanců na pojištění a zamezení případného zneužívání dávkového systému.
K cílům v působení úřadů práce mj. patří omezení výkonu tzv. nedeklarované práce,
omezení zneužívání sociálních dávek, zlepšení plnění ohlašovací povinnosti
zaměstnavatelů a zvýšení příjmů z odvodů pojistného na nemocenské a důchodové
pojištění, sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.
Zadání úkolu:
Oblastní inspektoráty práce se zaměří na plnění povinností vyplývajících z ustanovení
§ 3 odst. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Počet kontrol
bude vycházet z personálních kapacit ve vazbě na jiné závažné úkoly a ze součinnosti
s koordinační pracovní skupinou. Před kontrolou bude stanoveno její zaměření a tomu
přizpůsobena kooperace kontrolních orgánů. Budou preferovány kontroly se zaměřením
na nelegální práci zejména cizinců v oblasti pohostinství, ubytovacích služeb
a stavebnictví. Bude stanoven rámcový postup umožňující efektivní využívání
personálních kapacit. Na jednotlivých oblastních inspektorátech práce vytvořit stabilní
týmy inspektorů.
Předmět kontroly:
- vznik, změna, skončení pracovního poměru (existence pracovní smlouvy, případně
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, potvrzení o zaměstnání),
- pracovní doba zaměstnanců (její rozvržení, evidence, odpočinek mezi směnami,
odpočinek v týdnu, práce přesčas),
- odměňování zaměstnanců (minimální a zaručená mzda, příplatky ke mzdě, srážky ze
mzdy, splatnost mzdy, dodržování zásady rovného zacházení v odměňování),
- prevence rizik - vyhledávání a vyhodnocování rizik, přijímání opatření k eliminaci rizik
a realizace přijatých opatření,
- školení a příprava k výkonu práce - seznámení zaměstnanců s právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, s pracovními riziky, včetně návodů k obsluze
provozovaných strojních zařízení a technologických postupů,
- technický stav provozovaných strojů a technických zařízení (provádění kontrol,
preventivní údržby a revizí, odstranění zjištěných nedostatků),
- stanovení OOPP na základě vyhodnocených rizik (zpracování vlastního seznamu pro
poskytování OOPP, včetně přidělení těchto OOPP zaměstnancům).
Správa sociálního zabezpečení prověří plnění povinností zaměstnavatelů při odvodu
pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, plnění
úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění v souladu s platnými právními předpisy pro
oblast sociálního pojištění včetně zajištění odstranění zjištěných chyb a závad, uložení
potřebných nápravných opatření k odstranění nedostatků a k prevenci chyb a poskytnutí
nezbytných informací a vysvětlení ke zjištěným skutečnostem. Uložení sankce při zjištění
závažných porušení právních předpisů.
Každý úřad práce provede kontrolu na základě stanoveného rámcového plánu. Při výběru
zaměstnavatelů budou úřady práce vycházet zejména z informací oblastních inspektorátů
práce, správ sociálního zabezpečení, z přijatých podnětů ke kontrole, z poradenské
činnosti, z vlastní kontrolní činnosti, případně ze zpráv z médií.

Organizace koordinovaných kontrol:
Koordinované kontroly v jednotlivých krajích budou organizovány prostřednictvím
koordinačních pracovních skupin. Ředitel příslušného pověřeného úřadu práce svolá
úvodní koordinační jednání do konce roku 2010.
Složení koordinačních pracovních skupin na úrovni krajů:
- 2 zástupci pověřeného úřadu práce,
- 2 zástupci příslušného oblastního inspektorátu práce,
- 2 zástupci příslušného pracoviště České správy sociálního zabezpečení.
Dle potřeby lze přizvat zástupce dalších kontrolních orgánů (cizinecká policie, finanční
ředitelství atd.). Jednání koordinační pracovní skupiny povede ředitel pověřeného úřadu
práce. Počet kontrol bude vycházet ze závěrů jednání koordinačních skupin, jejichž
rozhodnutí bude brát v úvahu personální kapacity jednotlivých úřadů ve vazbě na plnění
jiných závažných úkolů. Při jednání koordinační skupiny před plánovanými kontrolami
minimálně jednou za čtvrtletí bude stanoveno zaměření, termíny a rozsah jednotlivých
kontrol a současně bude stanovena kooperaci jednotlivých kontrolních úřadů.

