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Návrh
K bodu č. 4:

usnesení

Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory
bezpečnosti práce v roce 2021.

Koordinační výbor OS po projednání:
I. Schvaluje
Zprávu o Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2021
a zaměření kontroly SIBP v roce 2022.
II. Ukládá
a) Mgr. Ondřeji Fedoročko, předsedovi OS
1. Zveřejnit zprávu Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce
2021 na webových stránkách OS.
Termín: leden 2022
2. Výsledky kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2021 zařadit do
obsahu školení pořádaného OS pro ZV OS.
Termín: květen 2022
3. Projednat výsledky kontroly BOZP prováděné inspektory BP představenstvu ASKP
Termín: září 2022
b) Předsedům ZV OS
1. Projednat Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2021
na jednání ZV OS.
Termín: 1. čtvrtletí 2022
2. V případě specifických požadavků na zaměření kontroly BOZP u svého zaměstnavatele
oznámit tento požadavek na OS.
Termín: trvale
3. Využít poznatky ze zprávy Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory
BP v roce 2021 ve své kontrolní činnosti v oblasti BOZP.
Termín: trvale
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Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými
inspektory BP v roce 2021
Na základě § 322 zákoníku práce (dále ZP) mají odborové organizace právo vykonávat
kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP) u jednotlivých
zaměstnavatelů. Na základě článku 4 písm. c) Stanov OS je kontrola v oblasti BOZP jednou
z hlavních činností odborového svazu a současně provádění této kontroly svazovými
inspektory BP je jednou ze služeb, které poskytuje odborový svaz základním organizacím i
individuálním členům OS.
Kontrola odborového svazu v oblasti BOZP je prováděna prostřednictvím inspekce
bezpečnosti práce (dále jen: SIBP). Tato kontrola se provádí na základě plánu kontrol a
každoročně má kromě pravidelných bodů, kterými jsou kontrola provádění roční prověrky
BOZP zaměstnavateli v jednotlivých firmách a kontrola plnění opatření z poslední kontroly
provedené odborovým svazem v příslušné firmě, určité specifické zaměření.
Kontrola v roce 2021 byla zaměřena na plnění povinností v souvislosti s pracovními úrazy a
nemocemi z povolání. Při fyzické kontrole pracovišť se svazoví inspektoři BOZP zaměřovali
na skladování a manipulace s materiálem a břemeny, zejména na průvodní dokumentaci
regálů, do kterých jsou manipulační jednotky zakládány.
Ve zprávách z kontrol zasílaným zaměstnavatelům byly uvedeny zjištěné závady včetně
právních předpisů, které byly porušeny.
SIBP v roce 2021 kontrolovala plnění výše uvedených povinností vyplývajících především ze
zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č.
201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, nařízení vlády č.
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a ČSN 26
9030.
Z důvodu pandemie Covid-19, která v roce 2020 omezila počet uskutečněných kontrol, bylo
zaměření kontrol v roce 2021 stejné jako v roce 2020. Plán kontrol na rok 2020 se tak rozvrhl
do dvou let. V roce 2021 se uskutečnilo 34 kontrol u 26 zaměstnavatelů, seznam
kontrolovaných ZO OS s datem kontroly BOZP je uveden v příloze této zprávy.
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Bod č. 1 - Plnění opatření z poslední prověrky dle § 108 odst. 5 zákoníku práce (dále
roční prověrka BOZP)
Cílem kontroly SIBP bylo zjistit, jak zaměstnavatelé plní povinnosti související s roční
prověrkou BOZP.
U sledovaných zaměstnavatelů bylo v rámci plnění výše zmíněných povinností kontrolováno,
zda:
• organizují pravidelně roční prověrku BOZP,
• prověrka byla organizována v dohodě s odborovou organizací,
• opatření k odstranění závad bylo projednáno s odborovou organizací,
• zaměstnavatel odstraňuje zjištěné nedostatky.
Zjištěné závady:
V souvislosti s roční prověrkou BOZP byly zjištěny závady u 3 zaměstnavatelů. Jednalo se o
následující závady:
1. Zaměstnavatel neorganizoval roční prověrku BOZP po dohodě s odborovou organizací,
čímž došlo k porušení § 108 odst. 5 zákoníku práce.
Závada byla zjištěna u jednoho zaměstnavatele.
2. Zaměstnavatelé neodstranili závady zjištěné při roční prověrce BOZP, čímž došlo
k porušení § 108 odst. 5 zákoníku práce.
Závady byly zjištěny u 2 zaměstnavatelů.
Bod č. 2 Plnění opatření z poslední kontroly SIBP (§ 322 ZP, bod 1.1 části VI BOZP
KSVS)
Cílem kontroly bylo zjistit, jak zaměstnavatelé odstraňují závady zjištěné při předešlé
kontrole SIBP.
U sledovaných zaměstnavatelů bylo kontrolováno, zda:
• zaměstnavatel umožnil SIBP výkon kontroly a vytvořil podmínky pro její provedení,
• byly odstraněny závady zjištěné OS při poslední kontrole SIBP.
Zjištěné závady:
V souvislosti s plněním opatření z poslední kontroly SIBP byly zjištěny závady u 3
zaměstnavatelů. Jednalo se o následující závady:
1. Zaměstnavatel neodstranil některou ze závad zjištěnou poslední kontrolou SIBP
v souvislosti s povinností soustavně vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich
odstranění nebo omezení jejich působení, se zaměřením na rizikové faktory pracovních
podmínek a kategorizaci prací a jedná se rovněž o nedodržení bodu 1.1. části VI BOZP
KSVS, případně přijatých harmonogramů k odstranění závad.
Závada byla zjištěna u jednoho zaměstnavatele.
2. Zaměstnavatel dle doporučení z poslední kontroly SIBP v souvislosti s doložením
projednání s odborovou organizací neopatřil všechny podstatné dokumenty týkající se BOZP
podpisem odborové organizace, čímž nadále dochází k porušování příslušných právních
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předpisů a jedná se rovněž o nedodržení bodu 1.1. části VI BOZP KSVS, případně přijatých
harmonogramů k odstranění závad.
Závada byla zjištěna u jednoho zaměstnavatele.
V souvislosti s kontrolou odstranění fyzických závad z předchozích kontrol SIBP bylo
zjištěno:
1. Zaměstnavatelé neodstranili některou ze závad zjištěných poslední kontrolou SIBP, čímž
nadále dochází k porušování příslušných právních předpisů a jedná se rovněž o nedodržení
bodu 1.1. části VI BOZP KSVS, případně přijatých harmonogramů k odstranění závad.
Závady se týkaly převážně úklidu a nedostatečné údržby. Závady byly zjištěny u 3
zaměstnavatelů.
Bod č. 3 plnění povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z
povolání (zákon č. 262/2006 Sb. V platném znění (dále jen: zákoník práce) a nařízení
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu)
U sledovaných zaměstnavatelů bylo v rámci plnění těchto povinností kontrolováno, zda:
• zaměstnavatel plní povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, a
to za účasti odborové organizace,
• zaměstnavatel plní povinnost zpřístupnit odborové organizaci doklady o evidenci a
hlášení pracovních úrazů,
• zaměstnavatel ohlašuje pracovní úraz bez zbytečného odkladu odborové organizaci,
• zaměstnavatel vede v knize úrazů evidenci o všech úrazech,
• kniha úrazů obsahuje údaje dle § 2 odst. 1 nařízení vlády 201/2010 Sb.,
• zaměstnavatel plní povinnost přijímat opatření proti opakování pracovních úrazů,
• zaměstnavatel projednal způsob a výši náhrady škody bez zbytečného odkladu s
odborovou organizací,
• zaměstnavatel vede evidenci zaměstnanců, u nichž byla uznána nemoc z povolání,
která vznikla na jeho pracovištích,
• zaměstnavatel uplatnil taková opatření, aby odstranil nebo minimalizoval rizikové
faktory, které vyvolávají ohrožení nemocí z povolání nebo nemoc z povolání,
• zaměstnavatel plní povinnost zpřístupnit odborové organizaci doklady o evidenci
uznaných nemocí z povolání.
Zjištěné závady:
Při plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi z povolání
(zákoník práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu) byly zjištěny závady u 2 zaměstnavatelů. Jednalo se o následující závady:
1. Zaměstnavatel při hlášení úrazu použil špatný formulář pro hlášení změn o úrazu, čímž
došlo k porušení přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
Závada byla zjištěna u jednoho zaměstnavatele.
2. Zaměstnavatel při vedení knihy úrazů nevyplnil informace o zdroji a příčině pracovního
úrazu, čímž došlo k porušení § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.
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Závada byla zjištěna u jednoho zaměstnavatele.
Bod č. 4 - fyzická kontrola pracovišť
Fyzická kontrola byla zaměřena na skladování a manipulace s materiálem a břemeny, zejména
na průvodní dokumentaci regálů, do kterých jsou manipulační jednotky zakládány (bod. 10
přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí). Dále na bezpečnostní zásady při skladování manipulačních jednotek dle ČSN 26
9030.
U sledovaných zaměstnavatelů bylo v rámci plnění těchto povinností kontrolováno, zda:
• zaměstnavatel má průvodní dokumentaci k regálům, do kterých zakládá manipulační
jednotky,
• jsou regály trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího
počtu buněk ve sloupci,
• jsou uličky mezi regály a stohy trvalé volné a nejsou zužovány a zastavovány
překážkami,
• jsou trvale používané skladovací plochy rovné, odvodněné, zpevněné a označené
značkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám,
• zaměstnavatel dodržuje povinnost, že stohování poškozených manipulačních jednotek
je zakázáno,
• má zaměstnavatel vypracovaný pro sklad „místní řád skladu“,
• zaměstnavatel nepoužívá poškozené regály, nebo jejich části, pokud jejich technický
stav ohrožuje bezpečnost a zda jsou regály nebo jejich části v době nevyhovujícího
stavu výrazně označeny a zda je znemožněno jejich používání.
Při fyzické kontrole se zaměřením na skladování a manipulace s materiálem a břemeny
bylo zjištěno celkem 21 závad u 10 zaměstnavatelů.
Při fyzické kontrole se zaměřením na skladování a manipulace s materiálem a břemeny
byly zjištěny následující závady:
• nesprávné stohování a zakládání poškozených manipulačních jednotek, možnost
sesunutí stohovaného materiálu a zasažení zaměstnanců pohybujících se v blízkosti porušen § 5 odst. 1 věta první zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále bod č. 10.2 přílohy nařízení vlády č.
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, a
příslušné body ČSN 26 9030 (tato závada byla zjištěna 3x),
• skladování chemických látek/barev bez jakýchkoliv náležitostí, které musí sklad
chemických látek splňovat - porušen bod 11 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a příslušné body
ČSN zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování (tato závada byla zjištěna
3x),
• chybějící místní řád skladu - porušen čl. 4. 1. 1. ČSN 26 9030 (tato závada byla
zjištěna 4x),
• zakládání pomocí vysokozdvižného vozíku bez toho, aniž by byli zaměstnanci
obsluhující vysokozdvižný vozík vybaveni helmou jako OOPP- porušen § 5 odst. 1 věta
první zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, a bod 4.7.3. ČSN 26 9030 (tato závada byla zjištěna 2x),
• zaměstnanci obsluhující paletový vozík jsou při zakládání do regálů bezprostředně
ohroženi možným pádem předmětu na hlavu a nejsou vybaveni helmou jako OOPP -
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porušen § 5 odst. 1 věta první zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bod 4.7.3. ČSN zásady pro tvorbu, bezpečnou
manipulaci a skladování,
na pracovištích, na kterých se vyskytují jeřáby/zdvihací zařízení, nejsou zaměstnanci
vybaveni ochranou hlavy jako OOPP - porušen bod 1. písm. h) přílohy č. 3 k nařízení
vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,
při ručním zakládání do regálů, které jsou do výšky stropu a předměty se tak nachází
nad hlavou zaměstnanců, není vyhodnoceno riziko pádu předmětu na hlavu
zaměstnanců, a zaměstnanci tak nejsou vybaveni ochranou hlavy - porušen § 5 odst. 1
věta první zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,
ve venkovním prostoru dochází ke skladování výrobků, aniž by byly splněny podmínky
pro trvalé používání skladovacích ploch. V místě je navíc nepořádek, stohování je
nerovné a stohy se o sebe navzájem opírají - porušen bod 10.4. přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí, a body 4.3.6 a 4.4.5 ČSN 26 9030 (tato závada byla zjištěna 2x),
u venkovních trvale používaných skladovacích ploch chybí značení zákazu vstupu
nepovolaným osobám - porušen bod 10.4. přílohy č. 1 nařízení vlády č. 101/2005 Sb.,
o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
v hlavním skladu je více únikových východů, které jsou zamčené - porušen bod. 2.3.3.
přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a
pracovní prostředí,
v žádném skladu nejsou zaměstnanci pohybující se v blízkosti materiálu, kde uložený
materiál přesahuje 2 metry a materiál nad touto výškou není bezpečně zajištěn proti
vypadnutí do prostoru pohybu osob, vybaveni přilbou jako ochranou hlavy, to samé
platí pro obsluhu zakladačů - porušen § 5 odst. 1 věta první zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, porušen bod 4.7.3
ČSN 26 9030,
ve vnitřních prostorech dochází ke stohování materiálu v místech, kde je stohování
bezpečnostním značením zakázáno. Navíc dochází k situaci, kdy se v místě tohoto
stohování souběžně pohybují vysokozdvižné zakladače a zaměstnanci, kteří kolem
stohů prochází. Tito zaměstnanci jsou tak ohrožení přímo pádem materiálu ze stohu porušen § 5 odst. 1 věta první zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Dále byl kontrolován všeobecný stav BOZP jednotlivých pracovišť.
Při kontrole všeobecného stavu BOZP jednotlivých pracovišť bylo zjištěno 8 závad u 6
zaměstnavatelů.
Při kontrole všeobecného stavu jednotlivých pracovišť byly zjištěny následující závady:
1. zašlé a nedostatečné bezpečnostní značení u prohlubně – porušen § 2 odst. 1 písm. e)
a § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci,
2. zašlé, rozbité a zrezlé vybavení šaten pro muže i pro ženy, dále WC pro ženy bez
možnosti uzamčení – porušen § 2 odst. 1. písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
3. u zaměstnavatele dochází k manipulaci s chemickou látkou bez toho, aniž by
zaměstnanci byli vybaveni ochranou očí jako OOPP a bez toho, aniž by toto OOPP
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4.

5.
6.
7.
8.

bylo na pracovišti vyznačeno – porušen § 104 odst. 1 zákoníku práce, a § 7 odst. 1.
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,
špatný bezpečnostní postup při práci s chemickými látkami na lakovně, absence
lékárničky a oční sprchy pro první pomoc, zaměstnavatel také nebyl schopen doložit
poslední měření rizikového faktoru na tomto pracovišti (kategorie 3- chemická zátěž)
– porušen § 121 odst. 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., o
základních požadavcích k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, dále §
102 odst. 6 zákoníku práce, a § 7 odst. 1 ) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
uvolněné polykarbonátové desky na střeše vlivem větrných poryvů, hrozící pád
poškozené desky – porušen § 102 odst. 1 zákoníku práce,
chybějící měření rizikových faktorů chemických látek zařazené dle interního seznamu
chemických látek do řady zdraví škodlivé a toxické – porušen § 102 odst. 3 zákoníku
práce,
zašlé značení okrajů na rampě před vstupem do skladu olejů – porušen § 6 odst. 1.
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,
poškozené nosné sloupy uvnitř budovy nárazem vysokozdvižného vozíku – porušen § 2
odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

Závěry:
1. Z původně naplánovaných 36 kontrol se jich uskutečnilo 34.
2. Všichni zaměstnavatelé umožnili SIBP výkon kontroly.
3. V oblasti plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s poslední roční prověrkou
BOZP byly zjištěny závady při 3 kontrolách SIBP.
4. V oblasti plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s odstraňováním závad
zjištěných poslední kontrolou SIBP bylo zjištěno, že závady nebyly odstraněny při 3
kontrolách SIBP.
5. V oblasti plnění povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a
nemocemi z povolání byly zjištěny závady při 2 kontrolách SIBP.
6. Fyzické závady zaměřené na skladování a manipulace s materiálem a břemeny,
zejména na průvodní dokumentaci regálů, do kterých jsou manipulační jednotky
zakládány, byly zjištěny při 10 kontrolách SIBP.
7. Při kontrole všeobecného stavu BOZP jednotlivých pracovišť byly zjištěny závady při
6 kontrolách SIBP.
8. U 14 zaměstnavatelů z 26 kontrolovaných nebyly zjištěny žádné závady.
V souvislosti s kontrolou SIBP doporučujeme:
Odborovému svazu:
1. Do obsahu semináře pořádaného OS pro ZO OS v rámci školení v roce 2022 zařadit tuto
informační zprávu.
Závodním výborům ZO OS:
1. V případě specifických požadavků na zaměření kontroly BOZP u svého zaměstnavatele
oznámit tento požadavek neprodleně na OS.
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2. Zprávu z kontroly BOZP provedené OS u zaměstnavatele a opatření zaměstnavatele
k odstranění zjištěných závad projednat na jednání ZV OS, průběžně kontrolovat plnění
opatření a věnovat zvýšenou pozornost plnění těch povinností zaměstnavatelem, u kterých
byly kontrolou zjištěny závady.
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Seznam kontrol jednotlivých ZO s daty

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Název ZO

DATUM KONTROLY

Saint-Gobain ADFORS, s.r.o., závod Litomyšl
AGC Flat Glass a.s., závod Barevka
AGC Flat Glass Czech a.s., Řetenice
AGC Flat Glass Czech a.s., závod Kryry
AGC Flat Glass Czech a.s., závod Oloví
Crystal BOHEMIA a.s., závod Světlá nad Sázavou
Crystal BOHEMIA, a.s., závod Poděbrady
Crystalex CZ, s.r.o.
Česká mincovna, a.s.
Český porcelán, a.s.
DESKO a.s.
EUTIT s.r.o.
G.Benedikt Karlovy Vary s.r.o.
Ideal Standard s.r.o.
MEGATECH Industries Jablonec s.r.o.
Moser a.s.
O-I Czech Republic a.s.
PRECIOSA-ORNELA a.s.
Rudolf Kämpf s.r.o.
Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. Závod 3 - CP
Saint-Gobain ADFORS, s.r.o., závod Hodonice
SCHOTT CR, s.r.o.
SCHOTT Flat Glass CR, s.r.o.
Sklárna JANŠTEJN, s.r.o.
SKLÁRNY MORAVIA Úsobrno
Sklářske stroje Znojmo s.r.o.
Sklopísek Střeleč a.s.
THUN 1794 a.s. (Klášterec)
THUN 1794 a.s. (Lesov)
THUN 1794 a.s. (Nová Role)
Unifrax s.r.o.
Union Lesní Brána a.s.
VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová
společnost
VITRABLOK, s.r.o.

03.09.2021
07.12.2021
09.12.2021
16.06.2021
01.12.2021
25.11.2021
19.10.2021
29.09.2021
25.05.2021
24.11.2021
01.12.2021
10.06.2021
26.10.2021
27.05.2021
21.09.2021
03.11.2021
11.11.2021
6.-7.9.2021
20.09.2021
11.05.2021
11.05.2021
30.11.2021
30.11.2021
27.10.2021
01.10.2021
03.06.2021
24.08.2021
26.10.2021
25.10.2021
25.10.2021
15.09.2021
10.08.2021
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28.06.2021
25.05.2021

