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Změny v zákoně o inspekci
práce

Koordinované kontroly ve stavebnictví

S účinností od 1. 1. 2012 vstoupila v platnost řada právních
předpisů s významnými změnami,
které se dotknou také výkonu kontrol
a ukládání sankcí orgánem inspekce práce.
Zákon o inspekci práce v průběhu
roku 2011 doznal úpravy nejprve
přijetím zákona č. 73/2011 Sb.,
o Úřadu práce České republiky.
Následovala pak řada změnových
zákonů s účinností od 1. 1. 2012,
a to zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních
sborů, zákon č. 350/2011 Sb.,
o chemických látkách, a především
zákon č. 365/2011 Sb., kterým
se mění zákoník práce, a zákon
č. 367/2011 Sb., kterým se mění
zákon o zaměstnanosti.
Kontrolní působnost orgánů inspekce práce je tak rozšířená o kontrolu
dodržování povinností vyplývajících
ze zákona o zaměstnanosti a zákona o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatelů, ale i o případy stanovené
chemickým zákonem a o povinnosti
vyplývající z právního předpisu,
který stanoví povinnost uskutečnit
veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa úředníka
územního samosprávného celku.
Nejen kontrolní činnost, ale též
správní trestání doznalo změn,
a to ve formulacích skutkových podstat správních deliktů a přestupků.
Nově byla např. vytvořena skutková podstata postihující neuzavření
pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní
činnosti písemně. Úpravou byla též
dotčena skutková podstata postihující neposkytnutí nejnižší úrovně
zaručené mzdy.
Přenos kontrolní působnosti v oblasti nelegálního zaměstnávání
je rovněž spojen s personálním
posílením orgánů inspekce práce
především o kontrolní pracovníky,
kteří dříve vykonávali tuto činnost
u Úřadu práce ČR. Výsledkem
bude komplexnější pojetí kontrol
s větším důrazem na odhalování
nelegální práce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) stanovilo požadavek na provedení
značného množství koordinovaných kontrol na staveništích (úkol 11.1.86) v období
od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2011. Jako zaměstnanci Oblastního inspektorátu práce
pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě (dále „OIP“)
můžeme naprosto upřímně říci, že se uvedený OIP chopil tohoto nelehkého úkolu
s plným nasazením, v přímé součinnosti s Úřadem práce ČR a Policií ČR – Službou
cizinecké policie, příp. Celní správou. Jsme si jisti, že ostatní inspektoráty k tomuto
nelehkému úkolu přistoupily totožně.
Stavebnictví patří k nejproblematičtějším oblastem, v nichž dochází každoročně
k velkému množství pracovních úrazů především při provádění zemních prací
a prací ve výšce. Z tohoto důvodu byla vybraná staveniště v kraji kontrolována
především při provádění těchto prací. Namátkové kontrole byla podrobena větší
staveniště, na kterých se pohybuje velké množství pracujících osob (např. stavba
nákupního centra), i staveniště menší (např. revitalizace a zateplování bytových
domů).
Zjištěné nedostatky v rámci úkolu 11.1.86 jen potvrzují celoroční trend – nejvíce
závažných nedostatků lze shledat při práci ve výšce bez patřičného zajištění
proti pádu a při práci na dočasných stavebních konstrukcích (lešeních). Obecně
lze konstatovat, že pouze cca jedna dočasná stavební konstrukce z deseti zcela
odpovídá průvodní dokumentaci výrobce (návodu výrobce) – tedy, že je sestavena
a užívána v souladu s touto dokumentací.
Jednotlivé subjekty, které provádějí montáž dočasných stavebních konstrukcí,
nedodržují stanovené pokyny výrobce. Zcela běžné jsou úpravy, které nepokrývá
návod výrobce, přičemž není proveden individuální výpočet pevnosti a stability
odborně způsobilou osobou, dále např. chybí kotvení či úhlopříčné ztužení. Velké
riziko představuje rovněž montáž a demontáž dočasných stavebních konstrukcí
bez užití vhodných osobních ochranných pracovních prostředků pro práci ve výšce,
kdy k této činnosti byl vydán na řadě staveništích zákaz ve smyslu ustanovení
§ 7 odst. 1 písm. j) zákona č. 251/2005 Sb.
Další zmíněnou oblastí je provádění zemních a výkopových prací. Zde bylo nejvíce
nedostatků shledáváno při nedostatečném zajištění stěn výkopu proti sesutí
(např. nedostatečné nebo zcela chybějící pažení) a dále při pohybu osob
v ohroženém prostoru (např. v nebezpečné blízkosti stroje).
V souvislosti s kontrolou stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na jednotlivých
staveništích v kraji byla vždy prováděna kontrola nelegálního zaměstnávání.
Tuto oblast kontrolovali za účasti OIP zaměstnanci Úřadu práce ČR. Zde lze
poměrně jednoznačně konstatovat, že více nedostatků bylo shledáno na menších
staveništích, kde řada zaměstnanců drobných firem pracovala bez platné písemné
pracovní smlouvy (příp. dohody).
Kontrol v rámci tohoto úkolu se na staveništích účastnili rovněž příslušníci Služby
cizinecké policie. V několika případech byly na menších staveništích (např. právě při
provádění revitalizací a zateplování bytových domů) zajištěny osoby v celostátním
pátrání. Přítomnost Služby cizinecké policie je v rámci prevence velmi vítaným
krokem a osobně máme jen pozitivní zkušenosti (forma domluvy a spolupráce při
kontrolách je na vysoké úrovni).

Mgr. Zdeněk Šindlář,
ředitel právního odboru
Státní úřad inspekce práce

Ing. Jiří Grochal, inspektor
Ing. Václava Kociánová, vedoucí inspektorka
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
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NÁRODNÍ SOUTĚŽ
Za každou činností hledejme konkrétního člověka!
V České republice je bezpečnost práce
a ochrana zdraví založena na právní úpravě, plnění povinností, na analýze, hodnocení a prevenci pracovních rizik. Úroveň
BOZP a celková kultura bezpečnosti však
v každodenní praxi není taková, jakou bychom si přáli mít a jaká by odpovídala vědě
a pokroku 21. století. Stále se setkáváme
s problémy a nedostatky zejména u malých
a středních podniků, které v naší ekonomice převažují a jsou doslova její páteří.
Proto vedle poradenství, inspekční práce
je snahou zvýšit úroveň BOZP také systematickým vzděláváním, šířením informací,
širokou osvětou a propagací.
Celá řada aktivit, mezi které patří dobrovolné programy, soutěže, zapojení do mezinárodních kampaní (Bezpečný podnik, Podnik
podporující zdraví, Evropský týden BOZP,
Správná praxe, Move Europe, Duševní
zdraví a pohoda na pracovišti), jsou cíleny na podniky a jejich pracovní kolektivy.
Nadešel čas zaplnit mezeru a motivačně
podpořit i ocenit přístup konkrétních jednotlivců. Stovky odborníků na bezpečnost práce, kteří dobře plní úkoly v prevenci rizik, si
zaslouží veřejnou pozornost, popularizaci
a zvýšení prestiže své profese.
Jak je důležitá pochvala a společenské
uznání
Pro každého pracovníka je důležitý subjektivní pocit úspěšnosti, potřebnosti
a nepostradatelnosti a sebeuspokojení.
Je důležité, aby pracovníci měli pocit,
že jsou plnohodnotnou součástí společnosti, své firmy, že se podílejí na jejím chodu,
že se odpovídající měrou spoluúčastní při
rozhodování o firemních záležitostech, a že
nadřízení vnímají pozitivně jejich pracovní
úsilí.
V pracovních vztazích je realizována veřejným uznáním dobrého výkonu, delegováním kompetencí, finančním a morálním
oceněním. Motivace dává lidskému jednání
smysl, určuje jeho směr a cíl a porozumění
a identifikace motivů lidského jednání je
základem pro poznání hodnotové orientace jedince. Pochvala by se dala zařadit
mezi základní motivační potřeby člověka.
Díky pochvale jsme totiž všichni schopni
udělat ještě více – je to hnací motor, který nás posouvá dále, dělá nás šťastnější
a utvrzuje v našich schopnostech. Vhodné
povzbuzení je jedna z důležitých forem pozitivní zpětné vazby. Má funkci poznávací,
tj. že je postupováno správně, a funkci
motivační pro navození prožitku úspěchu
a pobídnutí k dalšímu pokračování dané
činnosti. Povzbuzení má významnou hodnotu. Společnost uznává, že stojí za to,
aby jedinec vykonával danou činnost,
že o jeho práci má zájem.
Uznání a prestiž profese má i materiální
rozměr. Jaké tedy jsou v současnosti
mzdové a platové podmínky dané profese?
Zdrojem vybraných údajů je oficiální In-
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formační systém o průměrných výdělcích
(ISPV) zveřejňovaný na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí. Výsledky
mzdové a platové sféry jsou publikovány
každé pololetí. Do mzdové sféry patří ekonomické subjekty, které odměňují mzdou
podle § 109 odst. 2 zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů. Do platové sféry se řadí organizace, které odměňují platem podle
§ 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Údaje a výsledky ISPV podle zaměstnání
(KZAM) jsou uvedeny za 1. pololetí 2011.
Výběrový soubor představuje za:
•
mzdovou sféru – počet ekonom.
subjektů: 4 256; počet zaměstnanců:
1 348 tis.
•
platovou sféru - počet ekonom. subjektů: 13 704; počet zaměstnanců: 560
tis.
Mzdová sféra
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Skupina 3343 KZAM – bezpečnostní referent odborný (cca 40 tis. osob v souboru).
Hrubá měsíční mzda 24 191 Kč/měsíc
(medián - jedná se o hodnotu uprostřed
vzestupně uspořádané řady hodnot sledovaného znaku, polovina hodnot je nižší
než medián a druhá polovina je vyšší než
medián); přitom 15 267 Kč/měsíc je hodnota prvního decilu, pod kterou leží 10 % nejnižších hodnot sledovaného údaje a 41 823
Kč/měsíc je hodnota devátého decilu,
nad kterou leží 10 % nejvyšších hodnot
sledovaného údaje. Průměr hodinového výdělku této skupiny KZAM je 156,8 Kč/hod.
Technici v ostatních průmyslových oborech
Skupina 3119 KZAM – bezpečnostní technik ve výrobě (cca 36 tis. osob v souboru).
Hrubá měsíční mzda 24 205 Kč/měsíc
(medián), první decil má hodnotu 13 444
Kč/měsíc; devátý decil 40 623 Kč/měsíc.
Průměr hodinového výdělku této skupiny
KZAM je 155,7 Kč/hod.
Platová sféra
Odborní pracovníci v administrativě a správě organizace
Skupina 3343 KZAM – bezpečnostní referent odborný (cca 28 tis. osob v souboru)
Hrubá měsíční mzda 22 660 Kč/měsíc
(medián); první decil má hodnotu 17 150
Kč/měsíc; devátý decil 31 928 Kč/měsíc.
Průměr hodinového výdělku této skupiny
KZAM je 138,3 Kč/hod.
Technici v ostatních průmyslových oborech
Skupina 3119 KZAM – bezpečnostní technik ve výrobě (cca 3 tis. osob v souboru).
Hrubá měsíční mzda 22 586 Kč/měsíc
(medián), první decil má hodnotu 17 493
Kč/měsíc; devátý decil 30 223 Kč/měsíc.
Průměr hodinového výdělku této skupiny
KZAM je 135,2 Kč/hod.
Mzdová sféra za ČR celkem
Hrubá měsíční mzda 20 085 Kč/měsíc
(medián), první decil má hodnotu 10 769

Kč/měsíc; devátý decil 39 394 Kč/měsíc.
Průměr 24 828 Kč/měsíc.
Platová sféra za ČR celkem
Hrubá měsíční mzda 23 196 Kč/měsíc
(medián), první decil má hodnotu 13 741
Kč/měsíc; devátý decil 35 286 Kč/měsíc.
Průměr 24 478 Kč/měsíc.
K dalším hlediskům pro posuzování prestiže povolání neodmyslitelně mimo jiné patří
požadované znalosti (vzdělání, kvalifikace),
důležitost pro společnost, potřebnost v praxi, míra odpovědnosti, psychická a fyzická
náročnost apod. Vývoj prestiže povolání se
průběžně sleduje různými průzkumy.
Z průzkumů prestiže povolání
Mezi lety 1966 a 1984 zůstal žebříček
profesí podle prestiže v podstatě zachován, avšak vlivem normalizace se snížila
diferenciace mezi manuální a nemanuální
prací. Mezi roky 1984 a 1990 stoupla „příjmová prestiž“ nemanuálních vysoce kvalifikovaných povolání. Malí podnikatelé se
zařadili nad kvalifikované manuální profese
a za kvalifikované specialisty. Mezi roky
1990 a 1992 se stabilizoval rozdíl mezi
manuální kvalifikovanou a nekvalifikovanou prací, mezi dělnickými a vysoce náročnými povoláními. Výrazně si polepšili
malí a střední podnikatelé. Po r. 1990 se
škála prestiže stabilizovala v poloze, která odpovídá stratifikaci společnosti podle
majetku a moci, stejně jako podle vzdělání,
a kvalifikace a setrvačnost společenského
vědomí z dob předchozích je překonána.
Podle posledního šetření (červen 2011)
provedeného Centrem pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR
se z 26 profesí na vrcholu žebříčku tradičně
umístili: lékař, vědec, zdravotní sestra, učitel, projektant, soudce atd. Mezi vybranými
šetřenými profesemi není přímo uveden
bezpečnostní technik či obdobná profese.
Nejblíže a nejvyšší shodu lze do určité
míry vidět s technickou profesí projektant,
která má k námi sledované profesi relativně
nejblíže.
INFORMACE O NÁRODNÍ SOUTĚŽI
„PROFESIONÁL BOZP“
Informace k soutěži, propozice i soutěžní
formulář jsou dostupné na webových stránkách VÚBP, v.v.i. www.vubp.cz/profesionalbozp, oborovém portálu pro BOZP www.bozpinfo.cz, českém Focal Pointu pro BOZP
http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/
cs/ a na stránce společnosti Kimberly-Clark
Professional* www.kcprofessional.cz.

Ing. Lenka Svobodová
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
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Koordinované kontroly v oblasti maloobchodu
V roce 2011 byl Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále „MPSV“) schválen
roční program kontrolních akcí, v jehož
rámci byla zahrnuta kromě jiného i realizace mimořádné kontrolní akce zaměřené na
dodržování pracovněprávních předpisů při
zaměstnávání zaměstnanců v prodejnách
maloobchodu.
Mimořádná akce vyplývala ze způsobu
jejího provedení a masivnosti v krátkém časovém úseku. Vzhledem k zaměření kontrol
se jednalo především o kontroly předem
neohlášené.
Zadáním úkolu bylo provést v průběhu
měsíců září až říjen roku 2011 na území
ČR 1500 koordinovaných kontrol ve spolupráci s krajskými pobočkami a kontaktními
pracovišti Úřadu práce České republiky
a také Okresními správami sociálního
zabezpečení. Cílem bylo dosáhnout dodržování pracovněprávních předpisů i v této
oblasti podnikání, preventivně působit
na zaměstnavatele, zvyšovat jejich právní
vědomí, a tím snížit počet přijatých podnětů
ke kontrole.
V průběhu měsíců září a říjen 2011 bylo
v regionu Jihomoravského a Zlínského kraje

realizováno cca 167 kontrol. Tato mimořádná kontrolní akce kromě jiného rovnoměrně
pokryla kontrolami celé území spadající pod
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně,
i se zaměřením na maloobchody, jenž provozují osoby cizí státní příslušnosti, obchody,
které ještě nebyly kontrolovány, nebo obchody, kde se v minulosti vyskytly nedostatky.
Kontrolní činnost v prodejnách maloobchodů probíhala bez rušivých momentů, velmi
ojediněle se inspektoři setkali s agresivitou
a vulgaritou kontrolované osoby při zahájení
kontroly.
Z hodnocení zjištěných nedostatků vyplývá,
že jako nejčastější porušení u kontrolovaných provozoven maloobchodů bylo zjištěno neinformování zaměstnanců o obsahu
pracovního poměru. Tato porušení nebyla
v praxi závažná a jednalo se spíše o administrativní nedostatky.
Jako závažnější se jeví další nejpočetnější
nedostatky, a to v oblasti odměňování. Zaměstnavatelé zaměstnávající zaměstnance
v provozovnách maloobchodů porušují
pracovněprávní předpisy na úseku odměňování, a to především tím, že neposkytují

zaručenou mzdu, resp. doplatky ke mzdě
ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou
a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy,
a neposkytují příplatky za práci v sobotu a v neděli. V této oblasti bylo zjištěno
105 porušení.
V průběhu kontrol bylo možné zaregistrovat,
že kontrolované subjekty již věděly, že několik měsíců probíhá masová kontrolní činnost zaměřená na odhalování nelegálních
zaměstnanců a že si v průběhu doby věci
ve svých provozovnách uspořádaly v souladu se zákony.
Koordinované kontroly v dané oblasti byly
všemi složkami pozitivně hodnoceny. Jednotlivé instituce si vzájemně vycházely
vstříc a operativně si vyměňovaly informace ze svých databází, což značně přispělo
k rychlosti, účinnosti a efektivnosti kontrolního šetření. Závěrem lze konstatovat,
že tyto kontroly mají značný význam v oblasti prevence.
Mgr. Martina Šulová, inspektorka
Oblastní inspektorát práce
pro Jihomoravský a Zlínský kraj

Bezpečná práce při těžbě dřeva
Manuální těžba dřeva patří mezi značně rizikové práce. Dodržování bezpečných pracovních postupů uvedených v nařízení vlády
č. 28/2002 Sb. je jedním ze základních předpokladů, jak riziko práce
při těžbě dřeva minimalizovat.
Státní úřad inspekce práce (SÚIP) evidoval v roce 2011 v souvislosti s těžbou, dopravou, soustřeďováním, skladováním a manipulací s dřívím 13 smrtelných pracovních úrazů a 39 pracovních úrazů
s hospitalizací delší než 5 dnů.
Opakovanou příčinou vzniku některých smrtelných pracovních úrazů bylo porušení zásad bezpečných pracovních postupů při těžbě
dřeva. Příčinou vzniku většiny pracovních úrazů s hospitalizací delší
než 5 dnů byly nedostatky zjišťované rovněž při kácení, manipulaci,
soustřeďování a dopravě dříví. Navíc z přehledu úrazovosti v roce
2011 vyplývá, že pracovníci věnují malou pozornost jak používání
křovinořezů, tak při ořezávání stromů ručním nářadím.
Kampaň 2011 „BEZPEČNOST PRÁCE PŘI TĚŽBĚ DŘEVA“
Jednotlivé místně příslušné oblastní inspektoráty práce (OIP) provedly v průběhu prvního pololetí roku 2011 kampaň, která byla cíleně
zaměřena na to, jak je ze strany OSVČ dodržována bezpečnost práce. SÚIP provedl informační kampaň, kdy v rámci osvětové činnosti
zpracoval propagační leták s názvem „Fyzické osoby (OSVČ), dodržujte zásady bezpečné práce při těžbě dřeva!“.
V průběhu kampaně bylo provedeno 67 kontrol, při kterých bylo
inspektory protokolováno 113 porušení legislativních požadavků
z oblasti bezpečnosti práce. Nedodržování bezpečných pracovních
postupů bylo v roce 2010 významným zdrojem pracovních úrazů
a tento trend byl bohužel zjevný i z výsledků kampaně, kdy 50 %
protokolovaných zjištění spadalo do oblasti porušení bezpečných
pracovních postupů.
Zejména byly zjištěny nedostatky ve způsobu kácení a v parametrech jednotlivých řezů, jako jsou např. neponechání nedořezu,
kácení do ohroženého prostoru nebo kácení stromu (o průměru
nad 15 cm) jedním řezem či práce dvou osob na jednom stromu.
Hlavní příčiny některých pracovních úrazů při těžbě dřeva v roce 2011 s výrazným porušením zásad bezpečných pracovních
postupů:
- kácení stromu přes zavěšený strom,
- kácení stromu o průměru nad 15 cm bez směrového záseku,
- uvolňování zavěšeného stromu podřezáváním,
- zasažení osob stromem v ohroženém prostoru káceného stromu,
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- pohyb v bezprostřední blízkosti pohybující se kácecí a vyvážecí
techniky,
- nerespektování zásad provádění bezpečné údržby strojů a pokynů uvedených v návodech k obsluze strojů a zařízení.
Hlavní úkol 2012 “DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE OSOBAMI SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝMI A ZAMĚSTNAVATELI PŘI PRÁCI V LESE”
Celkově neuspokojivá zjištění v průběhu kampaně, která sledovala
bezpečnost práce osob samostatně výdělečně činných při práci v lese, a vývoj pracovních úrazů v roce 2011 si vyžádaly pokračování
kontrolní činnosti v oblasti BOZP při práci v lese.
SÚIP zařadil do programu kontrolních akcí na rok 2012 hlavní úkol,
který bude zaměřen na kontrolu stavu používaných technických
zařízení, např. na motorové řetězové pily, dopravní prostředky, lanovky atd. Kontrola bude rovněž zaměřena na vybavení osobními
ochrannými pracovními prostředky (OOPP) a jejich používání, dále
používání prostředků první pomoci, včetně vybavení nezbytnými
pracovními pomůckami. Na samotném pracovišti bude kontrola
zaměřena na dodržování bezpečných pracovních postupů při těžbě,
soustřeďování, manipulaci, skladování a odvozu vytěženého dříví.
Závěr
Cílem hlavního úkolu v roce 2012 bude vyvodit potřebný tlak na
dodržování bezpečnostních předpisů, s předpokladem možného
snížení pracovní úrazovosti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
Vyhodnocené výsledky pak ukážou, zda koncepční práce SÚIP,
zejména na poli prevence, přispěla k obecnému povědomí o zvýšeném riziku ohrožení života a zdraví při práci v lese a v konečném
důsledku ke snížení pracovní úrazovosti při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
V rámci hlavního úkolu SÚIP připravil a vydal propagační letáky
s názvy:
- Fyzické osoby (OSVČ), dodržujte zásady bezpečné práce při
těžbě dřeva!,
- Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při těžbě dřeva.
Letáky jsou k dispozici jak na jednotlivých OIP, tak budou rovněž
předávány inspektory v průběhu prováděných kontrol.
Propagační letáky a další informace ke kampani a k hlavnímu úkolu
naleznete také na www.suip.cz.
Ing. Jiří Harazim, Ph.D., inspektor odboru bezpečnosti práce
Státní úřad inspekce práce
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Provoz plynových zařízení v objektech s přístupem veřejnosti – poznatky z kontrol
Oblastního inspektorátu práce pro JmK a ZK v roce 2011
V rámci celostátního úkolu zaměřeného
na dodržování povinností vyplývajících
z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu plynových zařízení v objektech s přístupem
veřejnosti bylo Oblastním inspektorátem
práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
provedeno celkem 37 kontrol u provozovatelů těchto zařízení. Provedené kontroly
byly zaměřeny na prověření systémů
obecné prevence a prevence technických
zařízení.
V rámci systému obecné prevence byla
prověřována průvodní a provozní dokumentace provozovaných plynových
zařízení, zajištění odborné a zdravotní
způsobilosti obsluh a funkčnost systému
vyhledávání a vyhodnocování rizik včetně přijímání opatření k jejich odstranění
či minimalizaci. Při kontrolách byly zjištěny chybějící, neaktuální místní provozní
předpisy, případně pokyny pro obsluhu
plynových zařízení, v ojedinělých případech nebyly s těmito předpisy obsluhy
seznámeny. Nedostatky byly zjištěny také
v evidenci provozních záznamů. V oblasti
kvalifikace obsluh se jednalo především
o nedostatky při stanovení odpovědnosti
za provoz. Dále byly zjištěny nedostatky
při přidělování osobních ochranných pracovních prostředků.
V rámci systému prevence technických
zařízení byly kontroly zaměřeny na zajištění bezpečného stavu provozovaného plynového zařízení kontrolovaným subjektem
prostřednictvím kvalifikovaně prováděné
obsluhy, údržby a servisu a provádění předepsaných kontrol, zkoušek a revizí.
Nejčastěji zjištěné nedostatky se týkaly
následujících oblastí:
• prostorové a konstrukční uspořádání
pracoviště tak, aby byla zajištěna bezpečnost a zdraví osob,
• provádění revizí, zkoušek a kontrol
instalovaných plynových zařízení,
• provádění pravidelných odborných
prohlídek v nízkotlakých kotelnách,
• vypracování harmonogramu revizí
provozovaných plynových zařízení,
• požadované vybavení pro zajištění
bezpečnosti provozu a požární ochrany při provozu plynového zařízení,
• umístění, označení a zajištění bezpečného přístupu k hlavnímu uzávěru
plynu,
• ochrana a bezpečnostní označení potrubí rozvodů plynu v kontrolovaných
objektech.
Dále se nedostatky vyskytovaly v zajištění
dostatečného větrání prostor s umístěnými plynovými zařízeními, bylo též zjištěno
vyústění pojistného ventilu tak, že při funkci přímo ohrožovalo obsluhu.

ZPRAVODAJ
4

Z výsledku provedených kontrol je možno konstatovat, že činnost v oblasti bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci je u provozovatelů plynových zařízení s přístupem veřejnosti
nedostatečná, u některých je přímo podceňována. Z tohoto důvodu je nutno v této kontrolní činnosti pokračovat.
Ing. Luděk Zemánek, inspektor
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj

Připravovaná veletržní setkání v roce 2012
Dovolujeme si Vás pozvat do společného výstavního stánku, ve kterém budou zástupci
odborných státních i nestátních institucí připraveni poskytnout informace a poradenství
v celém spektru oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně nabídky
odborných publikací, výukových programů, vzdělávacích aktivit a videoprogramů.
Za účasti zástupců z Ministerstva práce a sociálních věcí, Státního úřadu inspekce
práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v. v. i., oblastních inspektorátů práce
a dalších partnerů budou veletržní setkání probíhat pod patronací a s podporou
Evropské agentury pro BOZP v rámci Evropské kampaně BOZP.
Místo konání

Termín

INTERPROTEC
Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany,
bezpečnosti práce a pracovního prostředí
výstavní stánek

10.–14. 9. 2012
Veletrhy Brno

Konference v rámci Evropské kampaně BOZP
doprovodný program k veletrhu INTERPROTEC

10. 9. 2012
Veletrhy Brno

soutěžní přehlídka řemesel
16. mezinárodní ročník
Regionální kola a mezinárodní finále za účasti inspektora z oblastního inspektorátu
práce.
Místo konání

Termín

REGION PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY

17.–18. února 2012

výstava stavebních materiálů a technologií STAVITEL
REGION VÝCHODNÍ ČECHY A JIŽNÍ MORAVA
veletrh STAVBA A ZAHRADA 2012
REGION SEVERNÍ ČECHY
výstava Můj dům, můj hrad
MEZINÁRODNÍ FINÁLE 16. ROČNÍKU
SOUTĚŽE UČŇŮ STAVEBNÍCH OBORU
23. mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2012

Výstaviště Lysá nad Labem
23.–24. března 2012
Výstaviště ALDIS Hradec Králové
4.–5. května 2012
Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice
19.–21. září 2012
Pražský veletržní areál Letňany

Bližší informace:
www.bozpinfo.cz rubrika Kalendář akcí
neumannovab@vubp-praha.cz,
tel.: 221 015 891

NABÍDKA
VZDĚLÁVÁNÍ
Z OBLASTI
BOZP A PO

www.vubp.cz

PRŮBĚŽNÝ INFORMAČNÍ
SERVIS Z OBLASTI BOZP
www.bozpinfo.cz
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