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Úvod
Návrh Ročního programu kontrolních úkolů na rok 2013 byl zpracován v souladu
s ustanovením § 4 odst. 1 písm c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Při jeho
sestavování Státní úřad inspekce práce vycházel ze strategie Evropské unie
a Národního akčního programu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci České
republiky. V programu jsou zohledněny a promítnuty výsledky analýzy pracovní
úrazovosti, analýzy podnětů ke kontrole a dále poznatky z kontrolní činnosti
za uplynulé období.
Tímto je návrh programu předkládán Státním úřadem inspekce práce k projednání
reprezentativním zástupcům sociálních partnerů na zasedání Rady vlády pro BOZP.
Seznam kontrolních úkolů na rok 2013:
I.
Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti
II.
Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegálního zaměstnávání
III.
Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců
IV.
Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast pracovních vztahů a podmínek
V.
Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku agenturního
zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb v členských
zemích EU
VI.
Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětů
směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti
VII. Bezpečnost práce ve stavebnictví
VIII. Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem
IX.
Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních
podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více
X.
Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před
úrazem elektrickým proudem
XI.
Bezpečnost práce při používání zdvihacích zařízení a prostředků pro zavěšení
a uchopení břemene
XII. Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení se zaměřením
na provoz nízkotlakých plynových kotelen, spotřebičů, plynových pecí
a výměníkových stanic včetně tlakových nádob
XIII. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi
XIV. Prevence BOZP při přípravě a provádění staveb
XV. Kontrola dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na
všeobecnou bezpečnost a elektrická zařízení
XVI. Kontrola systému BOZP v zemědělství
XVII. Integrovaná inspekce podle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných
havárií
XVIII. Program „Bezpečný podnik“
XIX. Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování dříví

Zdůvodnění, cíl a zadání kontrolních úkolů
I.

Kontrola dodržování povinností zaměstnavatelů podle zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Zdůvodnění:
Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce jsou od 1. 1. 2012
kompetentní vykonávat kontroly na úseku zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
V roce 2012 inspekce práce kontrolovala zejména problematiku spojenou se
zákazem diskriminace, povinností vztahující se k plnění stanovených lhůt
zaměstnavateli z oblasti zaměstnanosti, přidělování práce zaměstnancům se
zdravotním postižením, pracujícím mimo pracoviště zaměstnavatele, na které ÚP ČR
poskytoval příspěvek a zejména nelegální práci. Inspekce práce v roce 2012
kontrolovala v menším rozsahu plnění zaměstnávání povinného podílu osob
zdravotně postižených u těch zaměstnavatelů, kteří zaměstnávali 25 a více
zaměstnanců. Kontrolní činnost byla zaměřena v souladu se zákonem
o zaměstnanosti na plnění vztahující se k roku 2011, kdy podmínky pro dodržení
povinnosti cestou náhradního plnění byly volnější. Změna zákona o zaměstnanosti
od 1. 1. 2012 podmínky zpřísnila a omezila výši poskytovaného plnění za jednoho
poskytovatele. Dodržování některých ustanovení zákona o zaměstnanosti za rok
2012 může inspekce práce kontrolovat až v roce 2013.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je ověřit, zda zaměstnavatelé, kteří plní povinnost zaměstnávat osoby
zdravotně postižené formou náhradního plnění, tuto povinnost dodržují v souladu se
zákonem o zaměstnanosti. Současně zjistit, zdali poskytovatelé náhradního plnění
nepřekračují maximální finanční částku, kterou mohou žadatelům v jednom roce
poskytnout. Kontrolní činnost se zaměří na odhalování zneužívání příspěvku
poskytovaného na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
a používání nemorálních praktik při zaměstnávání těchto osob. Kontroly v dalších
oblastech by měly přispět k dodržování povinností stanovených zákonem
o zaměstnanosti a zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti
zaměstnavatele. S ohledem na počet zveřejňovaných inzerátů s diskriminačním
obsahem se orgány inspekce práce také zaměří na kontrolní činnost i v této oblasti.
Zadání úkolu:
Při plánování a organizaci kontrol bude realizována úzká spolupráce především
s krajskými pobočkami ÚP ČR a budou čerpány informace z vlastní poradenské
činnosti. Kontroly související se zaměstnáváním osob zdravotně postižených se
rovněž zaměří na poskytovatele náhradního plnění a budou prováděny ve spolupráci
s inspektory koordinátory projektu OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti,
výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“. Kontroly
v oblasti diskriminace před vstupem do zaměstnání se zaměří nejen na elektronické
pracovní servery, ale i na regionální tisk, kde budou průběžně sledovány pracovní
inzeráty.

II.

Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegálního
zaměstnávání

Zdůvodnění:
I pro rok 2013 zůstává kontrolní činnost v oblasti odhalování a potírání nelegální
práce, v souladu se záměrem MPSV, jednou z priorit v kontrolní činnosti orgánů
inspekce práce. Mimořádné kontrolní akce, jako jeden z kontrolních úkolů orgánů
inspekce práce v oblasti odhalování a potírání výkonu nelegální práce, byly do plánu
kontrolní činnosti zařazeny poprvé v roce 2011 v rámci koordinovaných kontrol,
prováděných společně všemi kontrolními orgány v gesci MPSV, tj. orgány inspekce
práce a kontrolními orgány Úřadu práce ČR a ČSSZ. V roce 2012, kdy veškerá
kontrolní působnost v oblasti nelegální práce byla v důsledku legislativních změn
plně převedena na Státní úřad inspekce práce, byly již mimořádné kontrolní akce
koncipovány jako jeden z hlavních úkolů orgánů inspekce práce v této oblasti
kontroly. Pozitivní výsledky mimořádných kontrolních akcí realizovaných v letech
2011 a 2012 odůvodňují jejich zařazení do plánu kontrolní činnosti orgánů inspekce
práce i v následujícím období. V souladu se zadáním projektu EU - Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti,
výkonu komplexních kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, v rámci
kterého jsou v systému SÚIP kontroly v oblasti odhalování a potírání výkonu
nelegální práce v letech 2012 a 2013 realizovány, se tyto kontroly zaměří na oblast
nelegálního zaměstnávání a zaměstnanosti, souvisejících pracovních vztahů
a podmínek a na vybrané oblasti BOZP.
Cíl úkolu:
Mimořádné kontrolní akce budou zaměřeny na ty oblasti podnikání (trhu práce), kde
je reálný předpoklad nebo již existující signály výkonu nelegální práce a porušování
pracovněprávních předpisů v souvislosti s výkonem nelegální práce. Cílem kontrol
bude odhalovat a postihovat výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah včetně
výkonu závislé práce zastřeného jiným smluvním vztahem, porušování předpisů
v oblasti vzniku, změn a skončení pracovního poměru, odměňování, pracovní doby,
ve vybraných případech kontrolovat i dodržování předpisů v oblasti BOZP. Zároveň
působit preventivně, dosáhnout zkvalitnění právního vědomí kontrolovaných osob
a prostřednictvím této kontrolní činnosti omezit zneužívání dávkového systému
a porušování předpisů v oblasti sociálního a zdravotního pojištění.
Zadání úkolu:
Celkem bude na území ČR provedeno minimálně 7 mimořádných kontrolních akcí.
Výběr oblastí podnikání, na které budou jednotlivé kontrolní akce zaměřeny a počty
kontrol, budou stanoveny po konzultacích s vedením MPSV. Kontroly budou
realizovány ve spolupráci s ČSSZ; v indikovaných případech budou předávány Úřadu
práce ČR informace za účelem sankčního vyřazení uchazečů o zaměstnání
z evidence ÚP ČR.

III.

Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců

Zdůvodnění:
Česká republika díky nelegální práci ročně přichází na daních, povinných odvodech a
výplatě různých typů sociálních dávek až o několik miliard Kč. Šedá ekonomika
rovněž prohlubuje sociální vyloučení skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, neboť
významnou část nelegálních zaměstnanců tvoří dlouhodobě nezaměstnaní
(z průzkumů rovněž vyplývá, že ochota nezaměstnaných přijmout nelegální práci je
pořád vcelku vysoká). Dalším negativem, mimo finanční ztráty, je nelegální
zaměstnávání cizinců, které s sebou přináší pro ČR také bezpečnostní rizika.
Legislativní změnou zákona o zaměstnanosti byly převedeny na Státní úřad inspekce
práce od roku 2012 mimo jiné i kontrolní kompetence spojené s kontrolou
nelegálního zaměstnávání. Změna znamenala především zpřesnění právní úpravy
a zpřísnění postihů za výkon nelegální práce. Na tyto legislativní změny navazuje
projekt OP LZZ „Efektivní systém rozvoje zaměstnanosti, výkonu komplexních
kontrol a potírání nelegálního zaměstnávání v ČR“, v rámci kterého se kontroly
nelegální práce realizují. V boji s nelegálním zaměstnáváním dále pomáhá Projekt
Docházka nezaměstnaných (DONEZ) realizovaný ÚP ČR. Týmy inspektorů
specializované na kontrolu nelegálního zaměstnávání, které byly zřízeny pro každý
ze 14 krajů ČR, provedly v roce 2012 několik desítek tisíc kontrol u zaměstnavatelů,
u nichž bylo podezření na výkon nelegální práce. Zjištění z těchto kontrol potvrdila
očekávání v souvislosti s odhalováním nelegální práce (zjištěno bylo několik tisíc
nelegálně pracujících), rovněž bylo naplněno očekávání, že realizací projektu dojde
k systémovému sjednocení kontrolní činnosti a ke zvýšení efektivnosti prováděných
kontrol.
Cíl úkolu:
Realizací projektu zavést nové postupy do provádění komplexních kontrol směřující
k potírání nelegálního zaměstnávání. Realizovat kontroly zaměstnavatele v krátkém
časovém úseku i z pohledu několika kontrolních subjektů a tím preventivně působit
na trhu práce. Ve svém důsledku tak napomoci ke snížení daňových úniků a ke
vzrůstu počtu pracovních míst na otevřeném trhu respektive omezit vykořisťování
zahraničních občanů, zejména ze zemí mimo EU. Cílem je rovněž rozšířit povědomí
kontrolovaných osob a osob vykonávajících pro ně práci o nelegální práci a jejich
důsledcích.
Zadání úkolu:
Budou provedeny kontroly zaměstnavatelů, u nichž je podezření na možnost
nelegální práce, přičemž se bude spolupracovat i s dalšími orgány státní správy
(ČSSZ, ÚP ČR, Policie ČR, Celní správa, zdravotní pojišťovny, živnostenské úřady).
Při výběru konkrétních subjektů pro kontrolu se bude vycházet ze všech dostupných
informací (z poradenství, z kontrolní činnosti inspekce práce, z podnětů a informací
od jiných institucí). Při provádění kontrol se naváže na zkušenosti z kontrol

provedených v roce 2012. V případě zjištění nelegální práce budou o této skutečnosti
informovány další kontrolní orgány (pokud nebudou účastni kontroly).

IV.

Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast pracovních
vztahů a podmínek

Zdůvodnění:
Mimořádné kontrolní akce, jako jeden z kontrolních úkolů orgánů inspekce práce,
byly do plánu kontrolní činnosti zařazeny poprvé v roce 2011 v rámci koordinovaných
kontrol, prováděných společně všemi kontrolními orgány v gesci MPSV, zaměřených
především na oblast odhalování a potírání výkonu nelegální práce, ale i na vybrané
oblasti pracovních vztahů a podmínek a BOZP. V roce 2012 byly mimořádné
kontrolní akce zařazeny mezi hlavní úkoly orgánů inspekce práce v oblasti kontroly
nelegální práce. Zkušenosti z této formy kontrolní činnosti a pozitivní výsledky
mimořádných kontrolních akcí realizovaných v letech 2011 a 2012 odůvodňují jejich
zařazení do plánu kontrolní činnosti orgánů inspekce práce i v následujících
obdobích a v dalších oblastech kontrolní činnosti, tj. i v oblasti pracovních vztahů
a podmínek.
Cíl úkolu:
Mimořádné kontrolní akce budou zaměřeny na ty oblasti podnikání (trhu práce), kde
je reálný předpoklad nebo již existující signály častého nebo závažného porušování
pracovněprávních předpisů na úseku pracovních vztahů a podmínek. Cílem kontrol
bude odhalovat a postihovat porušování pracovněprávních předpisů v nejčastěji
porušovaných oblastech, kterými jsou vznik, změny a skončení pracovního poměru,
odměňování, pracovní doba, rovné zacházení. Zároveň bude cílem těchto kontrol
působit preventivně a dosáhnout zkvalitnění právního vědomí kontrolovaných osob.
Zadání úkolu:
Celkem bude na území ČR provedeno minimálně 7 mimořádných kontrolních akcí.
Výběr oblastí podnikání, na které budou jednotlivé kontrolní akce zaměřeny a počty
kontrol, budou stanoveny po konzultacích s vedením MPSV. Kontroly budou
realizovány odbory pracovních vztahů a podmínek, ve vybraných případech i ve
spolupráci s odbory kontroly nelegálního zaměstnávání a odbory BOZP.

V.

Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů na úseku
agenturního zaměstnávání a vysílání pracovníků v rámci
poskytování služeb v členských zemích EU

Zdůvodnění:
Počet podnikatelských subjektů, které mají vydáno Úřadem práce ČR povolení ke
zprostředkování zaměstnání a přidělování k výkonu práce u uživatele, v posledním
období klesá. Kromě zpřísnění podmínek pro udělení povolení je to i tím, že
zaměstnavatelé poskytující své zaměstnance uživateli obcházejí standardní způsoby
agenturního zaměstnávání a využívají k tomu obchodních vztahů. Přidělování
zaměstnanců k výkonu práce probíhá podle současných zkušeností inspektorů stále
častěji prostřednictvím obchodních smluv mezi poskytovateli zakázky (skrytými
agenturami práce) a příjemci zakázky (skrytými uživateli). Tyto praktiky jsou
používány jak agenturami práce s povolením ke zprostředkování zaměstnání, tak
ostatními zaměstnavateli bez tohoto povolení. Pro zaměstnavatele je to evidentně
výhodnější vztah, protože nemusí dodržovat ustanovení § 307 až § 309 zákoníku
práce včetně příslušných ustanovení zákona o zaměstnanosti. Orgány inspekce
práce považují tento trend za znepokojující a jsou názoru, že skryté agenturní
zaměstnávání se svými typickými znaky není v souladu se současnou právní
úpravou. Proto se chce tento každoročně se opakující hlavní úkol zaměřit v roce
2013 směrem k dodržování předpisů na úseku agenturního zaměstnávání podle
pracovněprávních předpisů, omezit využívání obchodních smluv v této oblasti
a přispět k zajištění práv zaměstnanců těchto zaměstnavatelů. Zároveň budou
nadále s kontrolami agentur prováděny kontroly u uživatelů. V souvislosti
s probíhající revizí směrnice 96/71/ES k vysílání pracovníků v rámci poskytování
služeb a jejím prosazováním budou prováděny kontroly vysílaných pracovníků –
z České republiky i do České republiky.
Cíl úkolu:
Opakovanými kontrolami na úseku agenturního zaměstnávání zamezit obcházení
pracovněprávních předpisů, v jehož důsledku může docházet ke krácení práv
zaměstnanců při nerovném přístupu a nerovných pracovních a mzdových
podmínkách u zaměstnavatelů, ke kterým jsou agenturní zaměstnanci přidělováni.
Zadání úkolu:
Provést kontroly agentur práce a zároveň kontroly uživatelů u těch agentur práce,
které mají povolení k zaměstnání. Kontroly se rovněž zaměří na zaměstnavatele,
u kterých je podezření na tzv. „skryté agenturní zaměstnávání“ bez plnění povinností
podle pracovněprávních předpisů. Při výběru kontrolovaných osob se bude vycházet
především z podnětů ke kontrole a z informací poskytnutých jinými kontrolními
orgány. Kontroly se primárně zaměří na ty agentury, u kterých doposud kontrola
nebyla provedena. Současně budou prováděny následné kontroly u těch
zaměstnavatelů, kde již bylo zjištěno porušování zákona na úseku agenturního
zaměstnávání. Výběr kontrolovaných osob na úseku vysílání pracovníků bude
konzultován rovněž s místně příslušnými pobočkami ÚP ČR.

VI.

Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě
podnětů směřujících do oblasti pracovněprávní, BOZP
a zaměstnanosti

Zdůvodnění:
Počet podnětů, ve kterých občané upozorňují na porušování pracovněprávních
předpisů ze strany zaměstnavatelů, má i nadále vzrůstající tendenci. Státní úřad
inspekce práce věnuje trvale mimořádnou pozornost šetření podnětů s cílem zabývat
se všemi podněty, které orgány inspekce práce obdrží. Vzhledem k tomu, že se při
provádění kontrol na základě podnětů opakují závažná porušení právních předpisů,
je tento hlavní úkol zařazen opakovaně do kontrolních akcí Státního úřadu inspekce
práce a je považován za jednu z priorit kontrolní činnosti. Je předpoklad, že počet
podnětů ke kontrole i v roce 2013 dále naroste i s ohledem na skutečnost, že orgány
inspekce práce převzaly kontrolu podnětů občanů, dosud podávaných na Úřad práce
ČR. Tento předpoklad souvisí s převzetím kompetencí v kontrolní činnosti z Úřadu
práce ČR na orgány inspekce práce, na základě novely zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti. Snahou inspekce práce bude dosahovat svou kontrolní činností co
možná nejrychlejší nápravy zjištěného stavu, který byl v rozporu s pracovněprávními
předpisy, předpisy v oblasti BOZP a předpisy v oblasti zaměstnanosti.
Cíl úkolu:
Cílem hlavního úkolu je prošetřit všechny přijaté podněty ke kontrole, a tím pozitivně
působit na dodržování pracovněprávních předpisů u zaměstnavatelů. Na základě
provedených kontrol průběžně působit na zlepšení právního vědomí zaměstnavatelů
a také jejich zodpovědnosti vůči svým zaměstnancům. Týká se to oblasti pracovních
vztahů a podmínek, oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a oblasti
zaměstnanosti. Přepokládá se i nadále prohlubování a zefektivní kontrolní činnosti
v rámci celého rezortu MPSV a také spolupráce s dalšími kontrolními orgány.
K naplnění cíle hlavního úkolu, tj. šetření všech přijatých podnětů by měly být
využívány i mobilní kanceláře, které umožní operativní provádění kontrolní činnosti
včetně poskytování poradenství v terénu.
Zadání úkolu:
Zabývat se všemi podněty, které inspekce práce obdrží. Každý podnět je nutno
posoudit podle jeho obsahu a závažnosti a rozhodnout, zda bude na základě
podnětu provedena kontrola nebo bude podnět vyřízen jiným způsobem (například
formou poradenství, případně postoupením jiným orgánům).

VII.

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Zdůvodnění:
Staveniště zůstává jedním z nejrizikovějších pracovišť, na kterém se potkáváme
s pracovními činnostmi, které obsahují rizika z mnoha odvětví. K tomu přispívá
i různá zkušenost a kvalita zhotovitelů staveb. 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 představovaly v roce 2011 téměř 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 působit na celkové snižování počtu pracovních
úrazů na staveništích.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny zvláště na zajišťování bezpečnosti práce při pracích ve
výškách, při zemních pracích, při manipulaci s materiálem na staveništi a při
montážních pracích, včetně všech ostatních souvisejících činností.
Kontroly budou provedeny u:
1. malých a středních subjektů, zejména pak u subjektů, kde byly při minulých
kontrolách zjištěny nedostatky, včetně kontrol OSVČ,
2. subjektů se zvýšenou úrazovostí,
3. hlavních dodavatelů a dalších významných dodavatelských subjektů velkých
investičních celků a u subjektů vybraných na základě zaslaných oznámení
o zahájení prací s přihlédnutím k pracím a činnostem se zvýšeným ohrožením
života a zdraví, které na staveništi budou prováděny,
4. subjektů, u kterých nebyla kontrola dlouhodobě provedena.

VIII. Kontrola zaměstnavatelů s vozovým parkem
Zdůvodnění:
Úkol je volen záměrně se širším a blíže nespecifikovaným zadáním tak, aby umožnil
provádět kontrolu i u těch zaměstnavatelů, kteří nejsou dopravci, ale přesto mají
vlastní vozový park. Tím, že v předchozích letech se kontroly vždy zaměřovaly pouze
na dopravce, nebylo možné provádět kontroly u zdravotnických či sociálních zařízení,
ale třeba také autoškol apod. Zadání nevylučuje kontrolu u dopravců provádět.
Předmětem kontrolní činnosti bude dodržování pracovního režimu uživatelů vozidla
v návaznosti na organizování pracovní doby zaměstnavatelem, dále pak systém
obecné prevence, tzn. organizování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
přijímání opatření k předcházení rizikům, seznamování zaměstnanců s předpisy k
zajištění bezpečnosti práce pro konkrétní pracovní pozice i pracovní činnosti
prováděné bezprostředně na jejich pracovišti, dodržování pokynů výrobců vozidel
uvedených v návodech k obsluze a údržbě, ověřování zdravotní způsobilosti
zaměstnanců a stav techniky z pohledu BOZP.
Cíl úkolu:
Prováděnými kontrolami zjistit, jak se i tito zaměstnavatelé, u nichž po léta nebyla
prováděna kontrola, vypořádali s problematikou BOZP.
Zadání úkolu:
Do seznamu vybraných kontrolovaných subjektů zařadit subjekty, kde:
doposud nebyla provedena inspekční činnost,
zaměstnavatel vykazuje nepříznivý vývoj pracovní úrazovosti,
na zaměstnavatele byl podáván podnět z oblasti dopravy pro porušování
nároků zaměstnanců,
na dopravce, kde již byla kontrola provedena (nelze prvoplánovitě zahrnout
následné kontroly).
Návrhy kampaní:
Zadání umožňuje zpracovat několik kampaní, které by svým rozsahem nebo
zaměřením mohly probíhat současně s jinými úkoly nebo s kontrolou nelegálního
zaměstnávání a reagovat na kapacitní možnosti oblastních inspektorátů.
1) Kampaň v autobusové dopravě - zaměření na zájezdové autobusy nebo na
subjekty provádějící mimolinkovou dopravu (např. výluky pro ČD, dopravu pro
cestovní kanceláře atd.).
2) Kampaň prevence autonehod - kontrolovanými subjekty by byly subjekty, u nichž
v posledních dvou letech byla zdrojem úrazu pozemní vozidla (motorové silniční
dopravní prostředky).
3) Kampaň městské autobusové dopravy (tj. do 50 km).
4) Kampaň na dopravní zdravotní služby - služby nevyužívající služeb lékaře,
sloužící k převozu pacientů (auta nemohou být vybavena sirénami ani modrými
majáky).

IX. Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých
a středních podnicích a v dalších vybraných podnicích s počtem
zaměstnanců 250 a více
Zdůvodnění:
Převážná většina podnikatelských subjektů v České republice spadá z hlediska počtu
zaměstnanců do kategorie malých a středních podniků. Každý rok nově vznikají další
podniky. Z hlediska prevence je důležité, aby kontrola u nově vzniklých podniků
proběhla co nejdříve po zahájení jejich činnosti. Z hlediska prevence je však také
žádoucí, aby kontroly byly provedeny i u podniků s větším počtem zaměstnanců (nad
249 - velkých podniků). Kontroly jsou směrovány do těch oborů ekonomických
činností, kde lze předpokládat vyšší potencionální ohrožení osob a kde je nutné
zaměstnavatele vést k dlouhodobé péči o zajišťování oblasti bezpečnosti práce,
vytváření vhodných pracovních podmínek a požadovaných pracovně právních
vztahů. Jedná se hlavně o činnosti, u kterých dlouhodobě dochází k velkému počtu
pracovních úrazů. Dále pak u podniků, na které přišly podněty na neplnění povinností
vyplývajících ze závazných předpisů pro oblast bezpečnosti práce a u podniků, u
kterých došlo ke vzniku smrtelných pracovních úrazů nebo úrazů vyžadujících
hospitalizaci delší než pět dní.
Cíl úkolu:
Preventivní působení u problémových podniků a u nově vzniklých podniků, u nichž
doposud nebyla provedena kontrola zaměřená na oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci. Vyvodit potřebný tlak na vedení kontrolovaných podniků
k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci
pracovní úrazovosti.
Zadání úkolu:
Ke kontrolám budou přednostně vybrány podnikající subjekty v kategoriích od 1 do
249 zaměstnanců, v objektivních případech také s počtem zaměstnanců vyšším,
činných zejména v oborech:
- 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,
- strojírenský průmysl.

X.

Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob
a zaměstnanců před úrazem elektrickým proudem

Zdůvodnění:
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. U vyšších výkonů a napěťových úrovní jsou nehodové
události, úrazy většinou spojeny se závažnými následky. Z přehledů pracovní
úrazovosti v souvislosti s elektrickými zařízeními vyplývá, že nejčastějšími uváděnými
příčinami je nedostatek osobních předpokladů spolu s používáním nebezpečných
pracovních postupů nebo způsobů práce a špatně nebo nedostatečně odhadnutým
rizikem. Dalšími objektivními příčinami jsou nesprávná organizace práce, nedostatek
potřebné kvalifikace a nepoužívání předepsaných bezpečnostních opatření.
Cíl úkolu:
Kontrola plnění povinností zaměstnavatele vyhledávat, vyhodnocovat rizika a přijímat
opatření jako součást prevence rizik z hlediska bezpečnosti práce u elektrických
zařízení, organizovat práci, stanovovat a zavádět pracovní postupy, seznamovat
s nimi zaměstnance a kontrolovat jejich dodržování. Ověřit u zaměstnavatelů, zda
a jakým způsobem jsou řešena bezpečnostní opatření, pracovní postupy pro činnosti
na elektrických zařízeních.
Zadání úkolu:
Ke kontrolám budou vybrány subjekty, které se zabývají provozem, údržbou,
opravami, kontrolami a revizemi elektrických zařízení.

XI.

Bezpečnost práce při používání zdvihacích
a prostředků pro zavěšení a uchopení břemene

zařízení

Zdůvodnění:
Kontroly budou zaměřeny na dodržování bezpečnosti práce u zdvihacích zařízení,
a to jak u zdvihacích zařízení vyhrazených, tak u tzv. „nevyhrazených“. Zdvihací
zařízení jsou stále zdrojem potencionálního rizika. Zpracování místního
bezpečnostního předpisu, kterým je „Systém bezpečné práce“ a který musí být
zpracován při každé činnosti jeřábu, je v některých případech nekonkrétní
a neodpovídá charakteru práce, což se také projevuje např. ve zvýšené pracovní
úrazovosti, a to pracovních úrazů smrtelných a pracovních úrazů vyžadujících
hospitalizaci delší než 5 dnů. Při kontrolní činnosti bylo také zjištěno, že
zaměstnavatel nevěnuje řádnou pozornost označení a skladování prostředků pro
zavěšení a uchopení břemene a volbě vázacích prostředků, a to zejména vázacích
prostředků používaných v nevýbušném prostředí. Převládá také nedostatečná
teoretická a praktická příprava k výkonu pracovní činnosti a vedoucí zaměstnanci
odpovědní za provoz zdvihacích zařízení nevyvíjejí dostatečnou kontrolní činnost.
Cíl úkolu:
Ověřit, jak právnické a podnikající fyzické osoby plní stanovené povinnosti
zaměstnavatele pro zajišťování bezpečnosti práce při provozu vyhrazených i tzv.
„nevyhrazených“ zdvihacích zařízení, včetně vázacích prostředků s důrazem na
zpracování, vedení a uplatňování „Systémů bezpečné práce“ na svých pracovištích
a jak zaměstnavatelé vytvářejí podmínky pro minimalizaci rizik.
Zadání úkolu:
Ke kontrole budou vybrány subjekty vykazující zvýšenou úrazovost nebo subjekty,
kde se předpokládají problémy při používání zdvihacích zařízení.

XII.

Bezpečnost práce při provozu plynových a tlakových zařízení
se zaměřením na provoz nízkotlakých plynových kotelen,
spotřebičů, plynových pecí a výměníkových stanic včetně
tlakových nádob

Zdůvodnění:
V roce 2011 byly provedeny kontroly provozu plynového zařízení v objektech
s přístupem veřejnosti. Při kontrolách bylo zjištěno větší množství nedostatků, proto
budou tyto kontroly pokračovat u dalších subjektů provozujících plynové zařízení
(např. v objektech průmyslové výroby). Kontrola bezpečnosti při provozu
výměníkových stanic logicky navazuje na úkoly bezpečnosti provozu středotlakých
parních kotlů a tlakových nádob s rizikem výbuchu expandující vodní páry
uskutečněných v letech 2010 až 2012. Všechny uvedené úkoly měly společného
jmenovatele - rizikovost použitého média. Výměníkové předávací stanice pracují
rovněž se stejnou pracovní látkou, horkou vodou nebo vodní párou, jako primárním
topným médiem. V současné době nabývá významu centralizované zásobování
teplem a jeho součástí jsou tepelné předávací stanice. Bezpečnost provozu těchto
stanic určuje nejen spolehlivou dodávku tepla obyvatelstvu, ale především jeho
bezpečnost, protože stanice jsou umístěny v zastavěném území a mnohdy přímo
i v obytných domech. Nedodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce při
provozu plynových a tlakových zařízení může být zdrojem nebo příčinou ohrožení
života a zdraví zaměstnanců kontrolovaného subjektu, ale může vést i ke značným
materiálním škodám.
Cíl úkolu:
Prověřit stav a úroveň dodržování bezpečnostních předpisů při provozu plynových
zařízení a tlakových zařízení. Ověřit, jak je zajištěno ze strany provozovatelů
bezpečné provozování plynových, tlakových a souvisejících zařízení s ohledem na
bezpečnost provozu.
Zadání úkolu:
Ke kontrole budou vybrány subjekty, které provozují plynová zařízení nebo
výměníkové předávací stanice včetně tlakových nádob.

XIII. Kontrola plnění úkolů zadavatele stavby a koordinátora BOZP
na staveništi
Zdůvodnění:
Úkol je zaměřen na kontrolu plnění povinností zadavatelů staveb a činnosti
koordinátorů BOZP na staveništi, na dodržování povinností uložených 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.
Cíl úkolu:
Vyžadovat plnění povinností zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi,
a tím prosazovat zvyšování úrovně bezpečnosti práce na stavbách a kontrolovat, zda
zadavatelé stavby plní podmínky dané zákonem č. 309/2006 Sb. a zda koordinátoři
pracují v souladu s předpisy, zejména se zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením
vlády č. 591/2006 Sb.
Zadání úkolu:
Kontroly budou zaměřeny na plnění povinností zadavatelů staveb a koordinátorů
BOZP na staveništi, kde působí současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele.
Dále v případech, kdy celková předpokládaná doba trvání prací a činností přesáhne
dobu určenou v § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na stavbách, kde budou vykonávány
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví.

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

XV.

Kontrola dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních se
zaměřením na všeobecnou bezpečnost a elektrická zařízení

Zdůvodnění:
Úkol bude proveden na základě výrazného nárůstu počtu závažných a ostatních
pracovních úrazů zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních. Vzhledem k tomu, že
poslední přímý hlavní úkol se zaměřením na BOZP ve zdravotnictví byl vyhlášen
v roce 1999, je jedním z dalších důvodů provést kontrolu zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, stavu technických zařízení, znalosti rizik a úrazové
prevence ve všech složkách zdravotnictví. Kontrolní činnost bude zaměřena na
menší a střední zdravotnická zařízení (např. zdravotní střediska a jiné) včetně
soukromých zdravotnických zařízení.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je zjišťování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve
zdravotnických zařízeních, a to i u nově vzniklých subjektů, u nichž doposud kontroly
nebyly provedeny. Tímto preventivním působením v rámci kontrolní činnosti
dodržování bezpečnostních předpisů vytvořit předpoklady k postupnému snížení
pracovní úrazovosti ve sféře zdravotnictví.
Zadání úkolu:
Kontroly budou provedeny společně inspektory se zaměřením na všeobecnou
bezpečnost a inspektory se specializací na elektrická zařízení.

XVI. Kontrola systému BOZP v zemědělství
Zdůvodnění:
Činnosti v zemědělství jsou svým charakterem specifické a patří stále mezi činnosti
se zvýšenou mírou rizika. Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovištích
živočišné a rostlinné výroby vyžaduje zejména znalost úrazových rizik na těchto
pracovištích a znalost platných právních předpisů, vztahujících se k daným
činnostem. Předmětem kontrolní činnosti budou především zaměstnavatelem
stanovené pracovní postupy pro chov zvířat s ohledem na konkrétní podmínky chovu
a činnosti představující závažná rizika pro člověka (uplatnění konkrétních pracovních
postupů např. při činnostech, které jsou úzce spojeny s manipulací se zvířaty). Dále
se kontroly zaměří na bezpečné používání zemědělských strojů a zařízení, dílenské
provozy a zajištění bezpečnosti práce při skladování pohonných hmot, hořlavých
kapalin a tuhých maziv včetně požadavků kladených na jejich bezpečný provoz.
Cíl úkolu:
U subjektů zabývajících se zemědělskou činností 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. Cílem úkolu je především minimalizace rizik v zemědělství.
Zadání úkolu:
Kontroly budou vycházet ze zkušeností získaných z kontrolní činnosti realizované
v letech 2011 a 2012.

XVII. 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, v souladu
s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.
Zadání úkolu:
Kontrolu provést v souladu s metodickým pokynem generálního inspektora,
v souladu s požadavky zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

XVIII. Program „Bezpečný podnik“
Zdůvodnění:
Zařazení programu „Bezpečný podnik“ do kontrolních akcí 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.
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 na základě žádosti o ověření shody systému řízení BOZP, zavedeného
v podnikajícím subjektu v souladu s programem „Bezpečný podnik“.

XIX. Dodržování bezpečnosti práce při manipulaci a skladování
dříví
Zdůvodnění:
Vyšší četnost smrtelných pracovních úrazů a úrazů s hospitalizací delší jak 5 dnů
v oblasti lesnictví vyžaduje zvýšenou kontrolní činnost na dodržování právních
a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Úkol je zaměřen na kontrolu stavu provozní
a průvodní dokumentace a je logickým pokračováním kontrolních činností
v letech 2011 a 2012, které byly zaměřeny na bezpečnost práce při manuální těžbě
dřeva a jeho soustřeďování. Kontrola bude zaměřena na stav bezpečnostních prvků
používaných strojů a zařízení, na bezpečnost prováděných pracovních postupů na
pracovišti a na školení osob, které stroje a zařízení používají.
Cíl úkolu:
Cílem úkolu je vyvodit jednak potřebný tlak na vedení kontrolovaných subjektů
k dodržování bezpečnostních předpisů, a tím vytvořit předpoklady k minimalizaci
pracovní úrazovosti při manipulaci a skladování dříví.
Zadání úkolu:
Kontroly provedou všechny oblastní inspektoráty práce mimo Oblastní inspektorát
práce pro hlavní město Prahu.

