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Návrh
K bodu č. 8:

usnesení

Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP
v roce 2020

Koordinační výbor OS po projednání:
I. Schvaluje
Zprávu o Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2020
a zaměření kontroly SIBP v roce 2021.
II. Ukládá
a) Mgr. Ondřeji Fedoročko, předsedovi OS
1. Zveřejnit zprávu Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce
2020 na webových stránkách OS.
Termín: leden 2021
2. Výsledky kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2020 zařadit do
obsahu školení pořádaného OS pro ZV OS.
Termín: květen 2021
b) Předsedům ZV OS
1. Projednat Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými inspektory BP v roce 2020
na jednání ZV OS.
Termín: 1. čtvrtletí 2021
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 2020 ve své kontrolní činnosti v oblasti BOZP.
Termín: trvale
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Vyhodnocení kontroly BOZP prováděné svazovými
inspektory BP v roce 2020
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.
Kontrola svazové inspekce bezpečnosti práce (dále SIBP) se provádí na základě plánu kontrol
a každoročně má kromě pravidelných bodů, kterými jsou kontrola provádění roční prověrky
BOZP zaměstnavateli a kontrola plnění opatření z kontroly provedené odborovým svazem,
určité specifické zaměření.
Kontrola v roce 2020 byla zaměřena na plnění povinnosti zaměstnavatele 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 2020 kontrolovala plnění výše uvedených povinností vyplývajících především ze
zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., zákona 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.
V období od 1. 1. 2020 do 9. 12. 2019 bylo provedeno 10 kontrol z celkového počtu 44
plánovaných. Kontroly se uskutečnily u 8 zaměstnavatelů (dále jen zaměstnavatelů), u nichž,
nebo u jejichž organizačních složek působí základní organizace odborového svazu. Seznam
kontrolovaných zaměstnavatelů a jejich organizačních složek 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 4 zaměstnavatelů. Jednalo se o
následující závady:
1. Zaměstnavatel v době kontroly nedoložil, že byla roční prověrka BOZP v roce 2019
provedena, čímž došlo k porušení § 108 odst. 5 zákoníku práce.
Závada byla zjištěna u jednoho zaměstnavatele.
2. Zaměstnavatel neodstranil závady zjištěné při roční prověrce BOZP, čímž došlo k porušení
§ 108 odst. 5 zákoníku práce.
Závada byla zjištěna u jednoho zaměstnavatele.
3. Zaměstnavatel neprojednal nebo nedoložil, zda projednal harmonogram opatření
k odstranění závad zjištěných při roční prověrce BOZP s odborovou organizací, čímž došlo
k porušení § 280 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.
Závada byla zjištěna u dvou 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 kontrole provedené v roce 2019
Zaměstnavatelé odstranili veškeré závady zjištěné kontrolou OS v roce 2019 v souvislosti
s povinností zaměstnavatele 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.
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V souvislosti s kontrolou odstranění fyzických závad z předchozích kontrol SIBP bylo
zjištěno:
1. Zaměstnavatelé neodstranili některou z ostatních závad zjištěnou při fyzické kontrole OS
v roce 2019, čímž nadále docházelo k porušování příslušných právních předpisů a
nedodržení části VI BOZP bodu 1.1. KSVS, případně přijatých harmonogramů
k odstranění závad. U některých zaměstnavatelů nebyla odstraněna ani závada dokonce
z roku 2018.
Závada byla zjištěna u 2 zaměstnavatelů.
Bod č. 3 - Plnění povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a nemocemi
z povolání (zákon č. 262/2006 Sb., 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 nař. vl. 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.
Z 10 provedených kontrol nebyla zjištěna závada ani u jednoho z nich.
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.
Při fyzické kontrole byly zjištěny závady u 3 zaměstnavatelů.
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,
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•
•
•
•
•

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.

Dále byl kontrolován všeobecný stav jednotlivých pracovišť z pohledu BOZP.
Další závady zjištěné fyzickou kontrolou pracovišť byly objeveny u 5 zaměstnavatelů.
Celkově byly tedy při fyzické kontrole zjištěno 9 závad u 5 zaměstnavatelů.
Při kontrole všeobecného stavu jednotlivých pracovišť byly zjištěny následující závady:
1. zaměstnavatel nedodržel stanovený termín revize ručního elektrického nářadí –
porušen § 3 odst. 4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších
požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
2. uvolněný kryt zásuvky o osvětlovací lampy, ztráta ochrany přístupu k živým částem
napětí přístroje a napětí – porušen § 3 odst. 1 písm. f) nařízení vlády 378/2001 Sb.,
kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických
zařízení, přístrojů a nářadí,
3. nesprávná evidence výdeje přidělených OOPP – porušen § 104 odst. 1 a 4 zákoníku
práce,
4. zaměstnavatel změnil podmínky pracovního postupu, ale nedošlo k novému měření
rizikového faktoru hluku při změně – porušen § 7 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.,
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
5. chybějící bezpečnostní značení zákazu vstupu u strojního zařízení (smršťovacího
sloupu) – porušen § 6 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
6. nebezpečný pracovní postup u rozplavovače – porušen § 5 odst. 1 písm. c) zákona č.
309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,
7. rozbité a zašlé schodiště – porušen § 2 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 309/2006 Sb.,
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
8. neoznačená vystěhovaná část skladu na pracovišti, kde se tyto předměty nemají
nacházet, chybějící bezpečnostní značení proti zákazu vstupu – porušen § 3 odst. 1
nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí,
9. zastavěné uličky pro manipulační vozíky – porušen bod 5.1. přílohy nařízení vlády č.
101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
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AGC Automotive Czech a.s.
V souvislosti se založením ZO u zaměstnavatele AGC Automotive Czech a.s. se svazový
inspektor bezpečnosti práce na žádost ZV ZO OS účastnil 8 dílčích ročních prověrek na
různých pracovištích.
Závěry:
1. Z důvodu koronavirové epidemie a vládních opatření, které trvají od března 2020,
docházelo k flexibilní domluvě termínů kontrol. Některé kontroly však s ohledem na
aktuální situaci nebyly uskutečněny.
2. Všichni zaměstnavatelé umožnili SIBP výkon kontroly.
3.

V oblasti plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s roční prověrkou BOZP
v roce 2019 (případně v roce 2020) byly zjištěny závady u 4 zaměstnavatelů z 10
kontrolovaných.

4. V oblasti plnění povinností zaměstnavatele v souvislosti s odstraňováním závad
zjištěných kontrolou SIBP v roce 2019 bylo zjištěno, že závady nebyly odstraněny u 2
zaměstnavatelů z 10 kontrolovaných.
5. V oblasti plnění povinnosti zaměstnavatele v souvislosti s pracovními úrazy a
nemocemi z povolání nebyly zjištěny závady ani u jednoho z 10 kontrolovaných
zaměstnavatelů.
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 u 3 zaměstnavatelů z 10 kontrolovaných.
7. „Ostatní“ fyzické závady byly zjištěny u 5 zaměstnavatelů.
8. U 2 zaměstnavatelů z 10 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 2021 zařadit tuto
informační zprávu.
Závodním výborům ZO OS:
1. Při nejbližší příležitost uskutečnění kontroly SIBP kontaktovat OS za účelem provedení
kontroly.
2. V případě specifických požadavků na zaměření kontroly BOZP u svého zaměstnavatele
oznámit tento požadavek na OS.
3. 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 kontrolovaných zaměstnavatelů a jejich organizačních složek
název zaměstnavatele

datum kontroly

1. AGC Flat Glass Czech a.s. závod Oloví

06. 10. 2020

2. KAVALIERGLASS a.s.

14. 10. 2020

3. LAUFEN CZ s.r.o. provozovna Bechyně

27. 02. 2020

4. LAUFEN CZ s.r.o. provozovna Znojmo

06. 03. 2020

5. MOSER,a.s.

10. 09. 2020

6. PRECIOSA - LUSTRY, a.s.

07. 10. 2020

7. Thun 1794 a.s. (ZO Nová Role)

23. 01. 2020

8. Thun 1794 a.s. (ZO Lesov)

27. 02. 2020

9. KNAUF INSULATION s.r.o.

22. 09. 2020

10. Sklárny Moravia a.s.

29. 09. 2020
07. 10., 08. 10.,
15. 10., 30. 10.,
04. 11., 05. 11.,
09. 11., 13. 11.
2020

11. AGC Automotive Czech a.s.
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