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Z P R AV O D A J

Evropská agentura pro bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci organizuje 
Evropskou kampaň BOZP o hodnoce-
ní rizik ve spolupráci s členskými státy 
a předsednictvím Rady Evropské unie. 
Kampaň bude probíhat v letech 2008 
a 2009, v jejím rámci se v říjnu 2008 a v říj-
nu 2009 budou konat dva Evropské týdny 
BOZP a jejím vyvrcholením bude hlavní 
summit hodnocení rizik, který proběhne 
v listopadu 2009.

Jednou ze základních činností na podpo-
ru kampaně je schéma evropských cen za 
správnou praxi, které se uskuteční přede-
vším za účelem identifi kace příkladů správ-
né praxe v souvislosti s hodnocením rizik.

Smyslem hodnocení rizik je identifi kace 
nebezpečí (ohrožení), posouzení rizika pro 
každou nebezpečnou situaci nebo zdroj 
ohrožení (škody) a rozhodnutí, zda je riziko 
přijatelné.

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik 
je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnan-
ců. Hodnocení rizik pomáhá minimalizovat 
možnost poškození zdraví zaměstnanců, 
popřípadě životního prostředí v důsledku 
aktivit souvisejících s prací. Napomáhá také 
k udržování konkurenceschopnosti a výkon-
nosti podniku.

Podle zákonů upravujících bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci jsou všichni 
zaměstnavatelé v EU povinni provádět pra-
videlná hodnocení rizik a na jejich základě 
vytvářet podmínky pro bezpečné a zdraví 
neohrožující pracovní prostředí a pracovní 
podmínky vhodnou organizací bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a přijímáním opat-
ření k předcházení rizikům. Aby bylo možné 
negativní působení rizik účinně odstraňovat 
nebo minimalizovat, je nezbytné nejprve 
identifi kovat nebezpečí a zjišťovat příčiny 
a zdroje rizik.

Informace o aktivitách probíhajících 
v rámci Evropské kampaně BOZP o hod-
nocení rizik budou zveřejněny na stránkách 
Národního informačního centra BOZP (Čes-
ký Focal Point) http://cz.osha.europa.eu/. 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Evropská kampaň 
BOZP o hodnocení rizik

ZDRAVÉ PRACOVIŠTĚ
DOBRÉ PRO VÁS – DOBRÉ PRO 

PODNIKÁNÍ

Poznatky z kontrol dodržování předpisů 
při zaměstnávání agenturami práce

Státní úřad inspekce práce zařadil do svého programu činnosti na rok 2007 
jako jeden z hlavních úkolů také úkol nazvaný „Dodržování pracovněprávních 
předpisů při zaměstnávání fyzických osob agenturami práce“. Protože se jed-
nalo o poměrně nový způsob zaměstnávání v České republice, vznikly opráv-
něné obavy, aby v této souvislosti nedocházelo ve větším rozsahu k porušová-
ní pracovněprávních předpisů. 

Při provádění kontrol u agentur práce se kladl důraz zejména na zajištění 
rovných pracovních a mzdových podmínek se zaměstnanci uživatele. Podané 
podněty poukazovaly na porušování těchto zásad, zejména na úseku uzavírání 
pracovního poměru, odměňování, rozvržení pracovní doby, skryté přesčasové 
práce, pracovních podmínek nebo cestovních náhrad. 

Oblastní inspektoráty práce (OIP) si mohly podle potřeby předmět kontroly 
rozšířit o další oblasti, kde by mohlo docházet k porušování předpisů. OIP pro-
vedly v roce 2007 celkem 63 kontrol u agentur práce,  u 47 z nich byly zjištěny 
nedostatky. 

Zjištění uvedená v protokolech z kontrol provedených u agentur práce se 
většinou příliš nelišila od zjištění z kontrol u ostatních zaměstnavatelů. Mezi 
nejčastější porušení patřilo to, že pracovní smlouva neobsahovala údaje 
o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru a zaměstnavatel 
o nich zaměstnance písemně neinformoval nejpozději do jednoho měsíce od 
vzniku pracovního poměru (30 případů). 

Další nejčastější závadu představovala skutečnost, že agentura práce při-
dělila zaměstnance k uživateli bez písemného pokynu, nebo tento pokyn ne-
obsahoval předepsané náležitosti (18 případů). V několika případech nebyly 
zajištěny rovné pracovní a mzdové podmínky. Jednalo se spíše o nedostatky 
ve formálních postupech stanovených zákoníkem práce agentuře práce a uži-
vateli, než o vlastní nerovné zacházení.

Třetí v pořadí co do počtu porušení byla oblast evidence pracovní doby, 
práce přesčas, noční práce a pracovní pohotovosti (13 případů). Z podnětů 
a z poradenství mají inspektoráty poznatky, že agentura práce sice vede evi-
denci pracovní doby,  ale uživatel příslušnou evidenci vykazuje s odlišnými 
údaji. 

V letošním roce, kdy byl tento úkol znovu zařazen do programu kontrolních 
akcí SÚIP, budou proto prováděny kontroly také u uživatelů. Cílem je, aby 
také agentury práce dodržovaly pracovněprávní předpisy, zejména na úseku 
rovného zacházení. Ke zlepšení celkového stavu by měla přispět také větší 
spolupráce s úřady práce.

Ing. Jana Bělíková, inspektorka 
Státní úřad inspekce práce 



ve stavebnictví díky rozmanitosti profesí 
více než v jiných oborech. 

Největší problém u zaměstnavatelů 
představuje nedostatečně prováděná 
kontrola zaměstnanců. Ve většině pří-
padů totiž zaměstnavatel svým zaměst-
nancům  prostředky k zajištění proti 
pádu poskytne, avšak tito je nepoužíva-
jí. Nedostatečná kontrola není však jen 
ze strany zaměstnavatele, ale hlavně ze 
strany vedoucího zaměstnance. 

V roce 2007 OIP šetřil 3 smrtelné 
pracovní úrazy v souvislosti se stavební 
výrobou či montáží a všechny byly způ-
sobeny pádem z výšky. Z 9 pracovních 
úrazů s dobou hospitalizace delší než 
5 dní se v 8 případech jednalo o pády 
z výšky a 1 pracovní úraz byl způsoben 
zasypáním ve výkopu. 

Stále častěji se projevuje absence 
zkušených odborníků v jednotlivých 
profesích, kteří jsou nahrazováni ne-
odbornou levnou pracovní silou ze 
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Práce ve výšce a nad volnou hloub-
kou je již celou řadu let jednou z nej-
častějších okolností vzniku pracovních 
úrazů. Oblastní inspektoráty práce se 
každoročně setkávají s celou řadou 
nesmyslně vzniklých pracovních úra-
zů v důsledku pádu z výšky, protože 
nebyly dodrženy základní principy pro 
práce ve výšce. Jedná se o osobní 
pochybení zaměstnanců, stejně jako 
o chyby v systému řízení BOZP na  stra-
ně zaměstnavatelů. 

Oblastní inspektorát práce v Plzni 
(dále „OIP“) se v roce 2007 zaměřil 
na provádění namátkových kontrol fa-
sádních lešení hojně používaných při 
zateplování objektů. Nejen lešení však 
bylo předmětem zájmu inspektorů při 
kontrolní činnosti OIP ve stavebnictví 
v roce 2007. Tak, jako všechny inspek-
toráty práce, se i OIP v Plzni zaměřil 
především na práce ve výšce a nad 
volnou hloubkou, ale věnoval pozornost 
i dalším rizikovým činnostem, kterých je 

Práce ve výškách z pohledu kontrolní činnosti 
oblastního inspektorátu práce v Plzni 

zahraničí. Zaměstnavatelé hledí spíše 
na ekonomický přínos výkonu práce 
a zanedbávají pracovní podmínky, které 
zaměstnancům vytvářejí. Z kontrol pro-
váděných mimo ohlášení je pak jasně 
patrné, že dodržování BOZP je postave-
no až na samý okraj zájmu a pracovních 
povinností.  

Závěrem je nutné připomenout i to, že 
země Evropské unie – a mezi nimi i ČR 
– se dohodly na tom, že do roku 2012 
sníží pracovní úrazovost o 25 %, a tak 
by mělo být především zájmem státu, 
aby naplnil slíbenou dohodu a provedl 
vhodná opatření k jejímu naplnění, k ně-
muž bychom všichni měli svým dílem 
sami přispět. 

Vilém Schwab, inspektor
Oblastní inspektorát práce pro Plzeň-

ský kraj a Karlovarský kraj se sídlem 
v Plzni

Analýza pracovních 
úrazů v plynárenství 

v ČR

Bezpečnost je jednou z nejvýznam-
nějších součástí každodenního života. 
Pojem „bezpečný“ (z anglického „secure“) 
pochází z latinského „securus“ a znamená 
„bez starostí“. Jedním z procesů manage-
mentu rizik ve vztahu k systému řízení 
bezpečnosti práce u dodavatelů zemního 
plynu je také monitoring a analýza vznik-
lých pracovních úrazů. 

Podle statistik vzniklo u dodavatelů 
zemního plynu ve sledovaném období 
10 let celkem 681 pracovních úrazů (16 
těžkých úrazů, 4 smrtelné úrazy). 

Ke klesajícímu trendu v počtu pracov-
ních úrazů přispělo snížení počtu zaměst-
nanců v plynárenství. Od roku 2002 bylo 
provedeno několik organizačních změn 
včetně procesu outsorcingu služeb, které 
představují mj. i snížení počtu zaměstnan-
ců, a to až o 1/3. 

Při analýze druhu, příčin a místa pracov-
ních úrazů je nutné zmínit, že kompetentní 
zaměstnanci přepravních a distribučních 
společností vyhodnocovali příčiny úra-
zu individuálně bez společných kritérií. 
Z tohoto důvodu nebylo při evidenci 
a vyhodnocení pracovních úrazů, s ohle-
dem např. na místo úrazu, zdroje rizika, 
postupováno jednotně, a proto je nutné 

brát následující údaje jako informativní. 
Nicméně pro základní a prvotní přehled 
v  této oblasti jsou údaje o skutečně 
vzniklých pracovních úrazech v plynáren-
ství cennou informací. 

Ze statistických údajů je také zřejmé, 
že dopravovaný, za určitých okolností 
nebezpečný plyn ovlivňuje výši pracov-
ních úrazů u dodavatele plynu pouze 
minimálně. K nejčastějším zraněním 
patří pohmoždění končetin pohybového 
ústrojí. Nejvíce pracovních úrazů vzniká 
v souvislosti s provozem dopravních pro-
středků (téměř 23 %). 

Nutno dodat, že zjištěné statistické 
údaje se shodují se zjištěnou skutečností 
i u dodavatelů plynu v Německu. Statisti-
ka potvrzuje, že zaměstnanci dodavatele 
plynu po organizačních změnách stráví 
až 1/3 pracovní doby dopravou k místu 

kontroly a údržby. Tento fakt ještě umoc-
ňuje skutečnost, že počet ujetých kilome-
trů v souvislosti se změnou organizace 
práce u dodavatelů plynu v ČR rok od 
roku roste. V současné době najezdí za-
městnanec údržby plynárenského zaříze-
ní v průměru cca 1100 km za měsíc, což 
je téměř dvojnásobek oproti roku 1996. 

Ing. Jiří Kottnauer, inspektor 
Oblastní inspektorát práce pro Ústecký 

kraj a Liberecký kraj se sídlem 
v Ústí nad Labem

Poznámka
Tento příspěvek je pro Zpravodaj SÚIP zkrácen.
Celý článek je k dispozici na www.suip.cz 
a www.bozpinfo.cz

Poznámka
Tento příspěvek je pro Zpravodaj SÚIP zkrácen.
Celý článek je k dispozici na www.suip.cz 
a www.bozpinfo.cz
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Projekt „Vzdělávání lektorů pro oblast pracovněprávních vztahů, pracovních 
podmínek a prevence pracovních rizik“

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM 
SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR 

PROSTŘEDNICTVÍM STŘEDOČESKÉHO KRAJE

V období od ledna 2007 do června 
2008 řeší Výzkumný ústav bezpeč-
nosti práce, v. v. i., projekt „Vzdělá-
vání lektorů pro oblast pracovněpráv-
ních vztahů, pracovních podmínek 
a prevence pracovních rizik“.

Po obsahové stránce projekt rea-
guje na vzniklou situaci, kterou vyvo-
lala novela zákoníku práce a zákon 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
Předmětem řešení projektu je navržení 
vzdělávacího programu pro lektory, kon-
zultanty a poradce specializující se na 
pracovněprávní otázky s přihlédnutím 
k problematice pracovních podmínek, pra-
covního prostředí, prevence pracovních 
rizik a zvyšování kultury práce. Vzdělává-
ní využívající jak prezenční, tak distanční 
způsob výuky, poskytne uvedené cílové 
skupině znalosti o odborné problema-
tice, která je součástí obsahu celého 
programu, včetně teoretických znalostí 
o prezenční a distanční metodě vzdělá-
vání. 

Cílem projektu je navržení vzdělávacího 
programu pro lektory, konzultanty a porad-
ce (OSVČ i jiné osoby), kteří se chtějí spe-
cializovat na pracovněprávní otázky s při-
hlédnutím k problematice pracovních pod-
mínek a pracovního prostředí. Hlavní uva-
žovaná témata vzdělávacího programu: 

• Inspekce práce jako součást so-
ciální politiky;

• Odborové organizace a zástupci 
zaměstnanců pro BOZP;

• Pracovněprávní vztahy;
• Pracovní podmínky;
• Pracovní prostředí;
• Pracovní rizika a jejich preven-

ce;
• Minimum prezenčního a distanč-

ního vzdělávání.

Vedle samotného vzdělávacího 
programu, ve kterém bude uplatně-
na kombinovaná forma vzdělávání (tj. 
spojení prezenční a distanční formy 
vzdělávání), budou výsledkem řeše-
ní projektu další výstupy, ať už půjde 
o učební text, o podporu studujících 
v prostředí internetu nebo o metodické 
a instruktážní materiály pro školené osoby 
a pro školitele. 

V průběhu roku 2007 byla navr-
žena celková koncepce vzdělávání 
cílové skupiny, postupně až do konce 
3. čtvrtletí byl vyvíjen vzdělávací pro-
gram, byla vytvářena podpora vzdělávání 
(studujících i školitelů), byly zpracovány 
studijní materiály a v závěru roku se 
uskutečnil pilotní běh vzdělávání vybrané 
cílové skupiny.

V 1. pololetí r. 2008 probíhá vyhodnoco-
vání pilotního běhu a na základě názorů 
všech jeho účastníků (školené osoby 
i školitelé) bude optimalizován vzdělávací 
program i všechny jeho součásti. Oproti 
pilotnímu běhu, jehož smyslem bylo vzdě-
lávací program ověřit v praxi, by měla 
být příprava budoucích lektorů rozšířena 
o nácvik lektorských dovedností.

Přínos projektu a vzdělávacího 
programu vidí řešitel v podpoře za-
městnavatelů při plnění úkolů v pre-
venci rizik, protože kvalifi kované 
a odborné působení lektorů a konzultantů 
může mít dopad na situaci v celém podni-
ku bez ohledu na profese nebo pracovní 
pozice těch, na které budou působit.

Výsledné řešení, tj. vlastní vzdě-
lávání, bude po ukončení projektu 
představovat nabídku jak pro vzdě-
lávací instituce Středočeského kraje, 
který je územím dopadu projektu, ale 
i pro ostatní vzdělávací subjekty v ČR. 
VÚBP, v. v. i., rovněž zvažuje možnost 
rozšíření vlastní vzdělávací nabídky 
o tento vzdělávací program.
Informace o projektu jsou na webové 
stránce www.vubp.cz v sekci Výzkum/
Vzdělávání lektorů pro pracovněprávní 
oblast (http://www.vubp.cz/vzdelavani_
lektoru.php). 

Foto z vernisáže výstavy ve Speciální 
základní škole  v Lounech

Přípravný kurz pro zkoušku z odborné způsobilosti 
k zajištění úkolů v prevenci rizik

1.9.2008–13.1.2009
Konzultační kurz 

6.10., 8.10., 9.10.2008 
na kurz navazuje zkouška z odborné způsobilosti v prevenci rizik dne 

20.10.2008
Konzultační kurz 

 1.- 3.12.2008
na kurz navazuje zkouška z odborné způsobilosti

v prevenci rizik dne 15.12.2008
Bezpečnost pracovních systémů a technických zařízení

2.9.–18.12.2008
Auditor systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci
11.9.–11.12.2008

Systém řízení bezpečnosti a havarijní plánování
16.9.–9.12.2008

Výzkumný ústav bezpečnosti práce,
 v.v.i.

VÚBP, v.v.i., nabízí ve 2. pololetí 2008 vzdělávací 
programy

Bližší informace o vzdělávacích programech získáte 
na www.bozpinfo v rubrice Kalendář akcí nebo na 

www.vubp.cz v rubrice Vzdělávání.

Dne 12. 5. 2008 se v budově Speciální 
základní školy v Lounech uskutečnila 
vernisáž výstavy výtvarných prací dětí 
a mládeže na téma BOZP s názvem 

„Tak to vidíme my“. 
Výstava se koná v rámci dílčího 

úkolu  „Osvěta a propagace BOZP 
zaměřená na cílovou skupinu učitelů“ 
projektu Mediální a osvětové nástroje 

kultivace lidských zdrojů zpracovávaného 
VÚBP, v.v.i.



ZPRAVODAJ Vydal: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Národní informační, vzdělávací a osvětové středisko bezpečnosti 
práce, Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1, tel.: 221 015 811, fax: 224 238 550, IČ: 00025950, DIČ: CZ00025950
Vychází 4x ročně v nákladu 3500 výtisků. Evidenční číslo periodického tisku: MK ČR E 10068.
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Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci pro region hl. m. Prahy – zhodnocení projektu

V roce 2005 podal Výzkumný 
ústav bezpečnosti práce žádost na 
financování projektu z Evropských 
sociálních fondů (ESF). Základní pro-
blém, kterým se měl projekt zabývat, 
představoval fakt, že bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci (BOZP) je 
mezi podnikateli v České republice 
stále věnována malá pozornost. 

Jednou z priorit tohoto projektu 
bylo napomáhat nejen vyšší efekti-
vitě informování podnikatelské sféry 
v oblasti BOZP, ale také působit na 
postoje a názory podnikatelů na tuto 
oblast. Jako cílové skupiny byly sta-
noveny malé a střední podniky (MSP) 
a osoby samostatně výdělečně činné 
(OSVČ) působící na území v hl. m. 
Prahy, kde nízká úroveň BOZP způ-
sobuje řadu vážných důsledků. 

Výstupy projektu

Informační systém se skládal ze 
dvou komponent – informační sítě  kios-
ků a informačního portálu. Hlavním 
technologickým cílem a první kompo-
nentou projektu bylo vytvoření pilotní 
sítě informačních samoobslužných 
kiosků pro podnikatele, umístěných 
ve vybraných institucích v rámci hl. 
m. Prahy. 

V pilotním i standardním provozu 
byla tato informační síť tvořena dvěma 
kiosky, které byly umístěny ve VÚBP, 
v. v. i., a na Oblastním inspektorátu 
práce pro hl. m. Prahu. Tyto kiosky 
umožňovaly podnikatelům přístup 
z veřejně dostupného místa ke vše-
obecným informacím nejen z oblasti 
BOZP. Informační systém BOZP je 
však dostupný i z obyčejného inter-
netového prohlížeče na internetové 
adrese http://bzp.bozpinfo.cz/kiosek. 

Jedním z mnoha dalších výstupů 
projektu bylo sepsání a vydání pub-
likace Internet – studnice informací 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci (BOZP) a jak se k nim dostat, 
popisující informační potřeby MSP 
a OSVČ, technické možnosti přístupu 
k síti Internet a v neposlední řadě vy
brané internetové aplikace a odborné 
portály zabývající se oblastí BOZP. 
Cílem publikace je poskytnout přehled 
o informačních zdrojích BOZP 
a návod, jak se efektivně orientovat 

v prostředí internetu. Příručka je 
k dispozici pro cílové skupiny v tiště-
né i elektronické podobě.

Závěr

V rámci oddělení informačních 
systémů VÚBP, v. v. i., šlo o první pro-
jekt řešený z finančních prostředků 
EU. Od července 2007 do ukončení 
projektu bylo podpořeno celkem 321 
subjektů, 185 osob a 136 organizací. 
Z tohoto pohledu lze projekt hodnotit 
jako úspěšný. V budoucnosti bychom 
chtěli získat další finanční prostřed-
ky na provoz informačního systému 
a projekt rozšířit za pomoci odborných 
organizací a sociálních partnerů i do 
dalších regionů.

Bc. Oldřich Kolínský 
a Tomáš Hoyer 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 
v.v.i.

Poznámka
Tento příspěvek je pro Zpravodaj SÚIP zkrácen. 
Celý článek je k dispozici na www.suip.cz 
a www.bozpinfo.cz

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
o názorech čtenářů na čtvrtletník Zpravodaj

č. Otázka ANO NE
1. Vyhovuje Vám obsah čtvrtletníku Zpravodaj?   

2. Vyhovuje Vám forma čtvrtletníku Zpravodaj?   

3. Využíváte informace získané ve čtvrtletníku v praxi?   

4. Navrhujete případné změny? Pokud ano, jaké?
(Co navrhujete změnit?)

Vyplněný dotazník zašlete, prosím, do 31. 8. 2008
na adresu Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i., Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1,

nebo faxem na č. 224 210 494. Děkujeme.


