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Abstrakt:  

 

Tato práce se zabývá problematikou Inspekce práce ve stavebnictví. Nejprve jsou shrnuty 

základní pojmy, právní normy a vývoj Inspekce práce v České republice. Poté jsou popsány 

orgány Inspekce práce, kterými jsou Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty. 

Samostatně je zpracována oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve stavebnictví, pojmy 

Bezpečný podnik a „švarc“ systém. Na závěr je provedena analýza činnosti působení Inspekce 

práce ve stavebnictví za roky 2006 – 2011, podrobněji je rozebrán rok 2011. 
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Abstract:  

 

This thesis deals with the Labour Inspection in construction industry. First, the basic concepts, 

legal norms and developlment of the Labour Inspection in the Czech republic are summarized. 

Then follows description of the Labour Inspection authorities, which are the State Labour 

Inspectorate and the Regional inspectorates. The area of safety and health protection in the 

construction industry, concept of Safe enterprise and "Švarc" systém are processed separately. 

Finally, analysis of the Labour Inspection activities in construction between 2006 - 2011 is 

performed, with a detailed focus on the year 2011. 
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ÚVOD 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma „Inspekce práce a její působení 

v odvětví stavebnictví“, jelikož považuji toto téma za velmi zajímavé a důležité. Mnoho 

lidí si myslí, že inspekce práce se zabývá pouze kontrolou dodržování Bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci (BOZP). V této práci bych chtěl ukázat, že to je jen jedna 

z mnoha činností, které orgány inspekce práce provádějí.  

Nejprve zde shrnu vývoj inspekce práce v České republice, která zde působí od 

60. let minulého století. Dále potom vznik Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) spolu 

s oblastními inspektoráty práce (OIP). V další kapitole bych na tyto orgány práce 

poukázal blíže. Zmíním jejich počet, názvy, účel a právní předpisy vymezující jejich 

působnost a pravomoci. A samozřejmě jejich činnost, která není pouze kontrolní, ale i 

poradenská. Uvedu zde i některé z přestupků, kterých se dopouštějí fyzické a právnické 

osoby včetně postihů, které jim za tato provinění hrozí. Více se budu věnovat 

přestupku nazvaném „Švarc systém“, jelikož je tento pojem důsledkem změny 

legislativy k datu 1.1.2012 velice aktuální a mediálně probíraný. 

Jednou z činností orgánů inspekce práce je program „Bezpečný podnik“. 

Tomuto programu věnuji samostatnou kapitolu, jelikož se v praxi setkává s vynikajícími 

výsledky a já ho považuji za dobrý nápad, jak snížit počet pracovních úrazů. 

Součástí inspekce práce je „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)“. 

Stavebnictví je jedním z hlavních odvětví průmyslu, pro který je tato oblast velmi 

významná, jelikož zde dochází k velkému počtu pracovních úrazů. Proto se budu touto 

problematikou zabývat podrobněji a poukážu na důležitost činnosti inspekce práce, 

protože bez inspekce práce by nebyla dodržována pravidla a bez pravidel a správných 

pracovních postupů by narůstaly počty úrazů a havárií. 

Do problematiky Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci samozřejmě nepatří 

pouze kontrola prevence proti zraněním a vzniku škod na majetku. Zabývá se i 
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negativními vlivy na pracovišti, které mohou vést ke zhoršenému psychickému stavu 

člověka, jako je například stres a vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnance. 

Uvedu zde i základní práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů 

v oblasti dodržování Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále pak požadavky na 

staveniště, pracovní postupy, pracovní pomůcky a nevynechám ani definici a druhy 

pracovního úrazu. 

Rád bych pro představu uvedl i základní pravidla a správné postupy u činností, 

které jsou v oboru stavebnictví nejrizikovější a mají za následek největší počet 

pracovních úrazů. Jedná se o práce s rizikem pádu do hloubky či z výšky, dále pak 

zemní práce, bourací, aj. 

V druhé části mé práce se zaměřím na konkrétní činnosti Státního úřadu 

inspekce práce a oblastních inspektorátů. Z výročních zpráv Státního úřadu inspekce 

práce za roky 2006 až 2011 budu analyzovat výsledky kontrol provedených orgány 

inspekce práce, aby byl názorně popsán jejich průběh v těchto letech. Jedná se 

například o počet kontrolních akcí, výše uložených pokut za zjištěné přestupky, počet 

úrazů atd.  

Pozastavím se u roku 2011, kde bych rád detailněji přiblížil práci oblastních 

inspektorátů a hlavně závěry, ke kterým inspektoři došli včetně nepříznivých oblastí, na 

které se v roce 2012 museli zaměřit. 
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1 INSPEKCE PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE 

V této části diplomové práce je popsána historie inspekce práce a orgány 

inspekce práce, které zajišťují dodržovaní povinností plynoucích z pracovněprávních a 

bezpečnostních předpisů. Dále je zde podrobněji popsán pojem Švarc systém a 

program Bezpečný podnik. 

1.1 Vývoj inspekce práce v České republice  

V roce 1968 byl podle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru, 

zaveden jednotný systém státního odborného dozoru nad bezpečností práce. Tímto 

zákonem bylo přiděleno vykonávání dozoru Českému úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) 

a inspektorátům bezpečnosti práce (IBP). 

Český úřad bezpečnosti práce sídlil v Praze a měl statut ústředního orgánu 

státní správy. Pomocí vyhlášky č. 18/1969 Sb. úřad založil devět inspektorátů sídlících 

kromě jednoho v krajských městech. 

Jak uvádí výše zmiňovaná vyhláška, mezi hlavní úkoly inspektorátů bezpečnosti 

patřilo: 

 Provádění kontrol (dozoru) 

 Posuzování projektových dokumentací staveb 

 Kontrola požadavků bezpečnosti práce při uvádění staveb do provozu 

 Vyšetřování úrazů a příčin provozních havárií 

 Vydávání oprávnění a osvědčení k činnostem na vyhrazených technických 

zařízení (od 90. Let doposud tuto činnost provádí Institut technické inspekce 

Praha ITI Praha) 

 Poskytování poradenství pro zaměstnance a zaměstnavatele 

 

Zásadní změna v činnosti úřadu a inspektorátů bezpečnosti práce nastala dne  

1. 7. 2005 přijetím zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.  Tímto zákonem byl Český 
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úřad bezpečnosti práce zrušen a nahradil ho Státní úřad inspekce práce (dále jen SÚIP) 

sídlící v Opavě.  

Zrušeny byly i inspektoráty bezpečnosti práce. Místo nich vznikly oblastní 

inspektoráty práce (dále jen OIP). Úřadům byly zvětšeny kontrolní pravomoci o 

komplexní kontroly dodržování pracovněprávních povinností.  

Upravena byla i horní hranice pokut, a to z původních 500 000,- Kč na 

2 000 000,- Kč. Došlo také k přesnému vymezení skutkových podstat přestupků a 

správních deliktů. [1] 

1.2 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) a oblastní inspektoráty práce 
(OIP) 

Jedná se o orgán státní správy, který je spolu s osmi oblastními inspektoráty 

práce veden Ministerstvem práce a sociálních věcí. Úřad byl zřízen s účinností od 1. 7. 

2005 zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Působnost úřadu a ostatních 

inspektorátů práce jsou uvedeny v § 3 až 6 tohoto zákona. Na Obrázku č.1 je zobrazena 

hierarchie těchto zmiňovaných úřadů. 

Obrázek 1: Hierarchie úřadů 

 

Zdroj: [2] 
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Mezi zmíněné oblastní inspektoráty práce (OIP) patří: 

 OIP 3: Hlavní město Praha 

 OIP 4: Středočeský kraj 

 OIP 5: Jihočeský kraj a vysočina 

 OIP 6: Plzeňský a Karlovarský kraj 

 OIP 7: Ústecký a Liberecký kraj 

 OIP 8: Královéhradecký a Pardubický kraj 

 OIP 9: Jihomoravský a Zlínský kraj 

 OIP 10: Moravskoslezský a Olomoucký kraj 

 

Vyjmenované inspektoráty jsou Státnímu úřadu inspekce práce podřízené. 

V Tabulce 1. je zobrazeno, kolik zaměstnanců mají jednotlivé oblastní inspektoráty 

práce. Jak je vidět, nejvíce inspektorů má kraj Moravskoslezský a Olomoucký, celkem 

50.  

Tabulka 1: Počet zaměstnanců Úřadu a inspektorátů 

SÚIP 55+2 51 6 15 29

OIP 3 61 60 6 39 13

OIP 4 57 52 7 34 11

OIP 5 62 61 7 44 15

OIP 6 53 51 7 31 13

OIP 7 58 55 6 37 12

OIP 8 57 56 7 39 9

OIP 9 70 72 8 47 25

OIP 10 70 68 7 50 11

CELKEM 544+2 526 61 336 138

Pracoviště Inspektoři

Ostatní 

zaměstnanci bez 

pomocného a 

obslužného 

personálu

Orientační 

počet 

zaměstnanců

Fyzický stav vč. 

pomocného a 

obslužného 

personálu

Vedoucí 

zaměstnanci

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě [2]. 
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Hlavní povinnostní úřadu a ostatních oblastních inspektorátu je kontrola 

dodržováni povinností plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Při prokázaném zjištění jakéhokoliv porušení 

těchto povinností jsou tyto orgány práce oprávněny ukládat finanční sankce za 

spáchání přestupku nebo správního deliktu.  

Svoji činnost provádí Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce 

podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.  

Porušením předpisů bohužel často dochází k pracovním úrazům a různým 

druhům havárií, kterým je potřeba předejít.  Činnost orgánu práce tedy nespočívá 

pouze v udělování postihů za porušení předpisů. Snaží se také takovýmto porušením 

předcházet formou prevence. Mezi další úkoly patří poradenská, konzultační a 

osvětová činnost. [3] 

Díky legislativním změnám v novele zákona o zaměstnanosti a zákona o inspekci 

práce došlo k datu 1. leden 2012 ke změně, přesněji řečeno k rozšíření kompetencí 

orgánů inspekce práce (Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty) v kontrolní 

činnosti na úseku zaměstnanosti. Pro rok 2012 naplánovaly tyto úřady provést celkem 

200 000 kontrol. 

Mezi hlavní cíle těchto patří kontrolovat tzv. Švarc systém, o kterém se zmíním 

v samostatné kapitole, jelikož je to pojem aktuální a mediálně často prezentovaný. 

1.2.1 Roční program kontrolních akcí Státního úřadu inspekce práce na 
rok 2012 

Seznam kontrolních úkolů pro rok 2012, vypracovaných Státním úřadem 

inspekce práce, je následovný: 

I. „Kontroly dodržování pracovněprávních předpisů agenturami práce 

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

zaměstnanosti 

javascript:void(0)
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III. Mimořádné kontrolní akce zaměřené na oblast nelegální práce a 

pracovněprávních vztahů 

IV. Kontrola nelegálního zaměstnávání občanů ČR a cizinců 

V. Kontrola dodržování pracovněprávních předpisů na základě podnětu směřujících 

do oblasti pracovněprávní, BOZP a zaměstnanosti 

VI. Bezpečnost práce ve stavebnictví 

VII. Bezpečnost práce při provozu kamionové nákladní přepravy 

VIII. Kontrola systému BOZP a pracovních podmínek v malých a středních podnicích a 

v dalších vybraných podnicích s počtem zaměstnanců 250 a více 

IX. Kontrola systému opatření souvisejících s ochranou osob a zaměstnanců před 

úrazem elektrickým proudem 

X. Dodržování předpisů při provozu tlakových nádob stabilních s rizikem výbuchu 

expandující vodní páry 

XI. Bezpečnost práce při provozu jevištních technologických zařízení a zdvihacích 

plošin pro osoby s omezenou pohyblivostí v divadlech a ve veřejně přístupných 

budovách 

XII. Kontrola plnění úkolu zadavatele stavby a koordinátora BOZP na staveništi 

XIII. Kontrola zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve školách a 

školských zařízeních zřízených pro praktické vyučování 

XIV. Kontrola systému BOZP v zemědělství se zaměřením na živočišnou výrobu 

XV. Dodržování bezpečnosti práce osobami samostatně výdělečně činnými a 

zaměstnavateli při práci v lese 

XVI. Integrovaná inspekce podle zákona c. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

XVII. Program „Bezpečný podnik“ [4] 

1.2.2 Působnost a příslušnost úřadů a inspektorátů 

Podle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce úřady a inspektoráty mají za 

úkol kontrolovat dodržování povinností, které vyplývají z: 

„ a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému 

orgánu nebo radě zaměstnanců nebo zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích včetně právních předpisů o 

odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům, 
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b) právních předpisů stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku, 

c) právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce, 

d) právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se 

zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu 

vyhrazených technických zařízení, 

e) právních předpisů o zaměstnávání zaměstnankyň, mladistvých zaměstnanců, 

zaměstnanců pečujících o děti, jakož i zaměstnanců, kteří prokázali, že převážně sami 

dlouhodobě pečují o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu 

považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká 

závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost). 

f) právních předpisů upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní 

činnosti dětmi, 

g) právního předpisu, který stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo 

výběrové řízení na obsazení místa úředníka nebo na obsazení místa vedoucího úředníka 

územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly 

provedeny včetně jejich průběhu.“ [5] 

Dalším úkolem úřadu a inspektorátu je podle Zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

kontrola: 

„a) kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální 

pracovněprávní nároky zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i vnitřních 

předpisů podle § 305 zákoníku práce, 

b) vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva 

zaměstnanců. 

c) Úřad a inspektoráty vykonávají kontrolu také v případech stanovených 

zvláštními právními předpisy.“ [5] 
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1.2.3 Osoby, na které se vztahují kompetence úřadu a inspektorátů 

Kompetence Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů se 

vztahují na zaměstnance a zaměstnavatele, na fyzické a právnické osoby, které 

vykonávají veřejné funkce. Dále pak na fyzické osoby, které zaměstnávají pracovníky a 

zároveň samy pracují. Nebo fyzické a právnické osoby, které podnikají podle zvláštního 

předpisu – živnostenský zákon a žádnou další osobu nezaměstnávají.  Kompetence však 

platí i na dítě nebo manžela některé z výše zmiňovaných osob. Nesmím zapomenout 

na fyzickou nebo právnickou osobu, která vystupuje jako stavebník (zadavatel) nebo 

zhotovitel a na koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Kompetence se například vztahují i na věznice, nebo fyzické a právnické osoby 

zaměstnávající odsouzené a samozřejmě na pracující odsouzené. 

 Výjimku tvoří zařízení ozbrojených sil a bezpečnostních sborů, které jsou 

v působnosti například Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva 

spravedlnosti a jiné. Jelikož by kontrolou mohlo dojít k úniku utajovaných informací, 

může být kontrola provedena pouze po souhlasu kompetentního ministerstva.  

Pak tu jsou osoby, na které se kompetence úřadu nevztahují. Jsou to například 

vojáci nebo fyzické osoby, které vykonávají službu v některém z bezpečnostních sborů. 

Dále to jsou kontrolované osoby, u kterých vykonává dozor například orgán státní 

báňské správy, orgán státního zdravotního dozoru, drážní správní úřady a Drážní 

inspekce, aj. [6]   

1.2.4 Státní úřad inspekce práce (SÚIP) 

Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, který sídlí v Opavě. Spadá pod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a řídí ho generální inspektor. Byl zřízen s účinností 

od 1. 7. 2005 zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Působnost úřadu je uvedena 

v § 3 až 6 tohoto zákona. Na Obrázku je 2. je vyobrazeno logo tohoto úřadu. 
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Obrázek 2: Logo SÚIP 

 

Zdroj: [3] 

 

Na dalším obrázku je znázorněno organizační schéma Státního úřadu inspekce 

práce. V čele úřadu stojí generální inspektor, kterým je v roce 2012 Mgr. Ing. Rudolf 

Hahn. [3] Ten má svého náměstka a spadají pod něj jednotlivá oddělení, jako například 

Odbor pracovních vztahů a pracovních podmínek, ale i všech osm oblastních 

inspektorátů. 

 

Obrázek 3: Organizační schéma SÚIP 

 

Zdroj: [2] 
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1.2.4.1 Funkce úřadu 

Úřad plní řadu úkolů a povinností. Ty nejdůležitější se zde pokusím uvést. Jeho 

úkolem je řídit oblastní inspektoráty práce a poskytovat jim technickou pomoc. Každý 

rok připravuje plán kontrol, který projedná s vyššími organizacemi a nakonec jej 

předloží ke schválení Ministerstvu práce a sociálních věcí. Po provedení těchto kontrol 

vypracovává pro ministerstvo roční souhrnnou zprávu, kde jsou uvedeny výsledky 

těchto kontrolních akcí. Kontrolním inspektorům vydává průkazy, které je opravňují ke 

kontrole podle zákona 251/2005 Sb. Při zjištění porušení zákona nařizuje opatření 

k odstranění těchto nedostatků, při čemž uvádí i časovou lhůtu pro zajištění tohoto 

opatření. Poté kontroluje i plnění těchto opatření. Ve správním řízení rozhoduje o 

uložení pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti, dále o přestupcích. Mimo to také 

přezkoumává rozhodnutí a sankce udělené inspektorem, jako je zákaz činnosti či výše 

zmiňovaná pořádková pokuta.  

Dle zákoníku práce může například omezit nebo zakázat práci přesčas. 

V případě vyžádání musí poskytnout všechny informace o své kontrolní činnosti 

jiným správním úřadům, jejichž úkolem je dozor. Společně s Ministerstvem práce a 

sociálních věcí se účastní na mezinárodní spolupráci v oblasti bezpečnosti práce a 

pracovním prostředí. Ministerstvu také navrhuje body k možnému zlepšení právních 

předpisů.  

Funkce tohoto úřadu ve vztahu k zaměstnavateli a zaměstnancům není pouze 

kontrolní. Bezúplatně jim poskytuje základní informace a poradenství v oblasti 

pracovních podmínek a vztahů na pracovišti. 

Na základě údajů poskytnutých oblastními inspektoráty provozuje Státní úřad 

inspekce práce informační systém, ve kterém jsou zaznamenány pracovní úrazy. Zde 

jsou uvedeny údaje o fyzické osobě, která se při výkonu pracovní činnosti zranila, jejím 

zaměstnavateli a samozřejmě o úrazu, včetně jeho příčin a popisu zranění.  
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Úřad také provozuje informační systém, který je zaměřen na rizika při výkonu 

práce včetně jejich odstraňování. Ten obsahuje záznamy o zaměstnavateli a záznamy o 

možných pracovních rizicích včetně opatření, které zaměstnavatel provedl k jejich 

eliminaci. Tento systém slouží mimo Státního úřadu inspekce práce také pro potřeby 

Ministerstva práce a sociálních věcí a Úřadu práce České republiky. 

1.2.4.2 Informační systém SÚIP 

Informační systém slouží Státnímu úřadu inspekce práce pro evidenci dat o 

inspekční činnosti úřadu, evidenci pracovních úrazů, a také zde jsou zaznamenány 

údaje o průběhu a vyřizování veškeré dokumentace. Tento systém je každoročně 

upravován tak, aby odpovídal aktuálním právním předpisům a požadavkům SÚIP. 

Schéma informačního systému Státního úřadu inspekce práce bylo ve Zprávě o činnosti 

Státního úřadu inspekce práce za rok 2010 vyobrazeno následovně: 
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Obrázek 4: Informační systém Státního úřadu inspekce práce 

 

Zdroj: [7] 

 

1.2.4.3  Internetové stránky SÚIP 

Nejnovější verze internetových webových stránek Státního úřadu inspekce 

práce byla spuštěna na přelomu září a října 2010. Stránky obsahují veškeré potřebné 

informace o Státním úřadu inspekce práce a Oblastních inspektorátech práce. Každý 

oblastní inspektorát práce má svou vlastní internetovou stránku, na kterou se lze 
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odkázat. Zveřejňování informací má na starosti každý inspektorát zvlášť a probíhá 

prostřednictvím oboru informatiky v Opavě. Na webu se vyskytuje i řada dokumentů, 

které jsou v jiné než textové či hypertextové podobě tzn. ve formátu pdf, doc, docx, 

ppt, pptx, xlx, xlsx a je možné je zdarma stáhnout do počítače. 

 

Obrázek 5: Náhled na webovou stránku SÚIP 

 

Zdroj: [8] 
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1.2.4.4  Intranet SÚIP 

Intranet slouží pro jednoduchou a přehlednou komunikaci uvnitř společnosti s 

možností správy, sdílení a vyhledávání v jednotlivých dokumentech v rámci celé 

společnosti a díky němu není potřeba zajistit sdílené síťové disky, jakož to úložiště 

dokumentů a jiných souborů. Kromě toho obsahuje aplikace sloužící třeba pro 

rezervaci místností pro semináře, ubytování a služebních jízd automobilů. 

Aktuální intranet je používán od roku 2010 a funguje pomocí technologie MS 

Office SharePoint Server. Vzhled intranetu SÚIP je na následujícím obrázku.  

Obrázek 6: Náhled intranetu SÚIP 

 

Zdroj: [7] 

 

1.2.5 Oblastní inspektoráty práce (OIP) 

Oblastní inspektoráty jsou správními úřady a řídí je vedoucí inspektor. 

Inspektorátů práce je osm a jsou vedeny Státním úřadem inspekce práce a 

Ministerstvem práce a sociálních věcí. Působnost inspektorátů práce je uvedena v § 3 

až 6 zákona č.251/2005 Sb. 
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Mezi oblastní inspektoráty práce (OIP) patří: 

 OIP Hlavní město Praha se sídlem v Praze 

 OIP Středočeský kraj se sídlem v Praze 

 OIP Jihočeský kraj a vysočina se sídlem v Českých Budějovicích 

 OIP Plzeňský a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni 

 OIP Ústecký a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

 OIP Královéhradecký a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové 

 OIP Jihomoravský a Zlínský kraj se sídlem v Brně 

 OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 

 

Následující obrázek ukazuje rozmístění těchto oblastních inspektorátů v ČR. 

Obrázek 7: Mapa oblastních inspektorátů v České republice 

 

Zdroj: [1] 
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Hlavní povinnostní oblastních inspektorátu je kontrola dodržováni povinností 

plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Při prokázaném zjištění jakéhokoliv porušení těchto povinností jsou 

tyto orgány práce oprávněny ukládat finanční sankce za spáchání přestupku nebo 

správního deliktu.  

Svoji činnost provádí oblastní inspektoráty práce podle zákona č. 251/2005 Sb., 

o inspekci práce. Schéma oblastních inspektorátů je na následujícím obrázku. 

Obrázek 8: Obecné interní schéma OIP 

 

Zdroj: [9] 
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 Opět zde uvedu několik nejdůležitějších činností.  Inspektorát nařizuje opatření 

k eliminaci nedostatků zjištěných při kontrolní činnosti a udává lhůty k jejich 

odstranění. Rovněž kontroluje dodržování těchto opatření. Co se týče pracovních 

úrazů, má inspektorát pravomoc kontrolovat příčiny těchto úrazů a tyto informace 

poté předává Státnímu úřadu inspekce práce. Dále úřadu předává zprávy o plnění 

svých úkolů a může doporučit jisté zlepšení právních předpisů. 

Inspektorát podává vyjádření k vybraným projektovým dokumentacím staveb a 

posuzuje, zda splňují požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

Stejně jako Státní úřad inspekce práce inspektorát ve správním řízení rozhoduje 

o uložení pořádkové pokuty za nesplnění povinnosti a přestupky. Mimo to také 

přezkoumává rozhodnutí a sankce udělené inspektorem. 

1.2.6 Práva inspektora 

Inspektor smí při kontrolní činnosti vstupovat bezplatně do objektů patřících 

kontrolovaným osobám. Ty mu musí pravdivě poskytnout veškeré informace potřebné 

k provedení kontroly a při vyžádání ohledně ověření totožnosti se musí identifikovat 

pomocí občanského průkazu nebo jiného dokladu.  

V případě zjištění nedostatků a pochybení si inspektor může vyžádat veškeré 

dokumenty, ze kterých si může pořídit kopii nebo si v případně nutnosti originál odvézt 

a kontrolované osobě ponechat kopii. Má právo vyslechnout jakoukoliv osobu, aniž by 

u toho byla přítomna další osoba.  

1.2.7 Povinnosti inspektora 

I pro inspektory práce platí řada pravidel. Před každou kontrolou se například 

musí prokázat svým průkazem, který ho opravňuje ke kontrole a je mu vydán Státním 

úřadem inspekce práce. Současně je povinen sdělit, příslušnému zástupci z oblasti 



29 

 

bezpečnosti a ochrany zdraví či jiné zastupující osobě, zahájení kontroly. Nesmí také 

prozradit jméno osoby, která předložila podnět k této kontrole.  

Po dokončení inspekce musí zajistit, aby dokumenty získané při kontrolní 

činnosti a záznamy o ní nebyly poničeny či ztraceny. Pokud již tyto dokumenty nejsou 

potřeba, musí bát navráceny majiteli a o jejich kopiích musí být provedeny záznamy. 

Na závěr musí inspektor vypracovat protokol o výsledku kontroly, se kterým 

musí seznámit zástupce kontrolované firmy nebo osoby a té musí poskytnout stejnopis 

tohoto protokolu. O osobních údajích a firemních tajemstvích musí samozřejmě mlčet. 

1.2.8 Povinnosti kontrolované osoby 

Kontrolovaná osoba musí poskytnout podmínky pro výkon kontroly, tzn. 

technické a materiální zabezpečení. Povinností této osoby, případně jejího zástupce je 

také dostavit se na příkaz inspektora v daném termínu k prodiskutování výsledků 

kontroly. 

1.2.9 Přestupky a správní delikty fyzických a právnických osob 

V této kapitole uvedu všechny oblasti pracovní činnosti, kde dochází 

k přestupkům a samozřejmě uvedu i konkrétní nejzávažnější a nejčastější přestupky, 

které jsou postihovány. Je jasné, že k nejčastějšímu porušení zákona dochází 

v oblastech bezpečnosti práce, kde můžou být následky katastrofální. Mezi další patří 

přestupky v oblasti odměňování zaměstnanců a pracovní doby. Tuto kapitolu jsem 

zpracoval podle zákona o inspekci práce. [5] 

1.2.9.1  Přestupky v oblasti bezpečnosti práce 

Zaměstnavatel se dopouští přestupku, pokud nezajistí bezpečnost zaměstnanců 

na svých pracovištích v případě ohrožení života nebo zdraví. Náklady určené na 

ochranu a bezpečnost nesmí převádět na zaměstnance. Do těchto nákladů patří také 

pořízení osobních ochranných pomůcek (např. přilby), pracovních oděvů a obuvi nebo 
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čistících a dezinfekčních prostředků. Musí zajistit, aby ochranné pracovní prostředky 

byly v použitelném stavu. Pokud je potřeba, má například povinnost umístit na 

pracovišti bezpečnostní značky.  

V případě pracovního úrazu se za přestupek považuje i to, že zaměstnavatel 

nevyšetří příčiny tohoto úrazu a nevyhotoví o něm záznam. Tento záznam musí předat 

zraněnému zaměstnanci a v případě úmrtí jeho rodinným příslušníkům. Úraz musí být 

nahlášen stanoveným orgánům a institucím, kterým musí být odeslán záznam o úrazu. 

Povinností zaměstnavatele je přijmout taková opatření, která by znemožnila opakování 

pracovních úrazů. Musí také vést evidenci o pracovních úrazech.  

Dále je zaměstnavatel povinen vést evidenci fyzických osob, u kterých byla 

uznána nemoc z povolání. Pokutě se nevyhne, pokud poruší povinnost týkající se 

organizace práce a pracovních postupů stanovenou v zákonu. Nebo pokud nepřizná 

zaměstnanci právo odmítnout práci, o níž se domnívá, že závažným způsobem 

ohrožuje život nebo zdraví. Nesmí zaměstnávat mladistvé zaměstnance pracemi, při 

kterých hrozí zvýšené nebezpečí úrazu u nich samotných nebo zdraví ostatních 

zaměstnanců nebo jiných fyzických osob. Na pracovištích musí zajistit dodržování 

zákazu požívat alkoholické nápoje nebo návykové látky. Povinností fyzické osoby je 

dále doručit inspektorátu oznámení o zahájení prací. Koordinátorovi bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci musí poskytovat součinnost. 

Pokuty za tyto přestupky se pohybují od 300 000 do 2 000 000 Kč. 

1.2.9.2  Přestupky v oblasti pracovní doby 

Zaměstnavatel se dopustí přestupku, pokud jednotlivým zaměstnancům neurčí 

pracovní dobu podle režimu jejich práce, případně nedodrží délku směny – nestanoví 

začátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních směn. Nebo pokud nepřihlédne při 

rozdělování zaměstnanců do směn k potřebám zaměstnanců, které pečují o děti. 

Zaměstnancům musí poskytnout přestávku na jídlo a oddech, případně bezpečnostní 
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přestávku. Za přestupek se považuje i nařízení zaměstnanci pracovat ve dnech 

pracovního volna a také nařízení práce přesčas nad týdenní nebo roční rámec uvedený 

v zákoníku práce.  Dále je povinností zaměstnavatele vést evidenci pracovní doby. 

Zakázáno je zaměstnávat těhotné ženy a mladistvé prací přesčas. U zaměstnanců 

pracujících v noci musí zajistit, aby pracovní doba nepřekročila danou hranici.  

Pokuty za tyto přestupky se pohybují od 300 000 do 2 000 000 Kč. 

1.2.9.3  Přestupky v oblasti odměňování zaměstnanců 

V této oblasti se za přestupek považuje například to, že zaměstnavatel 

neposkytne zaměstnanci za stejnou práci stejný plat jako jinému zaměstnanci, který 

musí mít alespoň hodnotu minimální mzdy a musí být zaměstnanci předán ve 

stanoveném termínu. Dále musí poskytnout mzdu případně náhradní volno za práci 

přesčas nebo za práce ve svátek. V případě práce ve ztíženém či zdraví škodlivém 

prostředí nebo práci v noci musí být zaměstnanci poskytnut příplatek. Zaměstnavatel 

nesmí provést jakoukoliv srážku z platu bez dohody o srážkách. Jeho povinností je taky 

například poskytnout zaměstnanci odměnu za pracovní pohotovost nebo za vykonanou 

práci mimo pracovní poměr podle dohody. 

V případě přestupku se pokuty pohybují v rozmezí od 500 000 do 2 000 000 Kč. 

1.2.9.4  Přestupky v oblasti rovného zacházení 

Zde se zaměstnavatel dopouští přestupku, pokud nezajistí stejné podmínky pro 

všechny zaměstnance, co se týče pracovních podmínek, odměně za práci, odborné 

přípravě ale i příležitosti dosáhnout postupu v zaměstnání. Zaměstnance nesmí 

diskriminovat, ať z důvodu toho, že se zaměstnanec domáhal zákonně svých práv, nebo 

z dalších důvodů. V případě podání stížnosti zaměstnancem má povinnost tuto stížnost 

projednat. 

Maximální pokuta za porušení těchto předpisů je 400 000 Kč. 
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1.2.9.5  Přestupky v oblasti pracovního poměru nebo dohod o pracích  

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší dané povinnosti při vzniku, 

změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o 

pracovní činnosti. 

Tímto přestupkem jí hrozí pokuta do výše 300 000 Kč. 

V případě, že neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce či 

dohodu o pracovní činnosti, může dostat pokutu až do výše 10 000 000 Kč. 

1.2.9.6  Přestupky v oblasti dovolené 

Zaměstnavatel může dostat pokutu i v případě, že nedodrží dané týkající se 

délky dovolené za kalendářní rok, dovolené za odpracované dny, dodatkové dovolené 

nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo určení jejího nástupu. 

Zde se postihuje pokutou až do výše 200 000 Kč. 

1.2.9.7  Přestupky v oblasti zvláštních pracovních podmínek některých zaměstnanců 

Tento druh přestupků se týká například těhotných zaměstnankyň. Přestupku se 

zde zaměstnavatel dopouští, pokud nepřevelí těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni 

do konce devátého měsíce po porodu nebo zaměstnankyni, která kojí, na jinou práci, i 

když to má přikázáno zvláštním právním předpisem. Dále pokud nevyhoví žádosti 

zaměstnance pečujícího o dítě mladší než 15 let, těhotné zaměstnankyně, 

zaměstnance, který dokázal, že převážně sám pečuje o fyzickou osobu, která se podle 

právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni o 

kratší pracovní dobu nebo úpravu pracovní doby, přestože jí v tom nebrání vážné 

provozní důvody.  

Dále musí zaměstnavatel poskytnout mateřskou dovolenou nebo rodičovskou 

dovolenou, povinné je i poskytnutí přestávky ke kojení. 
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V případě zaměstnávání mladistvých zaměstnanců nesmí tyto osoby přetěžovat 

nepřiměřenými pracemi a musí jim zabezpečit lékařské vyšetření. Po vyšetření je 

povinen řídit se lékařským posudkem. 

Pokuty se pohybují v rozmezí od 300 000 do 1 000 000 Kč. 

1.2.9.8  Přestupky v oblasti bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou 
ohrožení života a zdraví 

Za přestupek se považuje to, že zaměstnavatel nezajistí, aby technická zařízení, 

která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví, obsluhovaly jen zdravotně a 

odborně způsobilé fyzické osoby. 

Při porušení tohoto přestupku může být zaměstnavateli uložena pokuta až do 

výše 2 000 000 Kč. 

1.2.9.9  Přestupky v oblasti vyhrazených technických zařízení 

Fyzická osoba se dopustí porušení zákona tím, že nezajistí provedení prohlídek, 

revizí nebo zkoušek technických zařízení ve stanoveném rozsahu nebo tyto prohlídky 

nebo pokud revize provádí bez oprávnění případně osvědčení vydaného organizací 

státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek. Dále musí 

v případě nalezení závady při kontrole dodržet určenou lhůtu pro odstranění této 

závady. 

Tyto přestupky jsou pokutovány částkou až 2 000 000 Kč. 

1.2.9.10 Přestupky v oblasti umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti 

Zde se za přestupek považuje to, že zaměstnavatel umožní dítěti výkon činnosti 

bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší. V tomto případě mu hrozí pokuta 

2 000 000 Kč. To samé platí i pro zákonného zástupce, u kterého může pokuta 

dosahovat až 100 000 Kč. [5] 
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1.3 Švarc systém 

O tomto pojmu se zde zmiňuji, jelikož je v roce 2012 často mediálně probíraný a 

také se často vyskytuje ve stavebnictví. Švarc systém lze zjednodušeně vysvětlit jako 

pracovní činnost, při které pro zaměstnavatele nevykonává běžnou práci jeho 

zaměstnanec, nýbrž osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Systém můžeme laicky 

nazvat jako zaměstnání „na živnosťák“. 

1.3.1  Historie 

Název tohoto systému vznikl podle podnikatele Miroslava Švarce, který tímto 

způsobem začal podnikat v roce 1990. Své zaměstnance propustil a najal je zpátky jako 

živnostníky. Tím ušetřil na odvodech za jejich pojištění a dani ze mzdy. Soud ho za tuto 

„právní kličku“ odsoudil na tři a půl roku odnětí svobody, z čehož si odpykal devět 

měsíců. Podle zákona o zaměstnanosti 435/2004 Sb. § 13 bylo v roce 1993 toto 

zaměstnávání v České republice zakázáno. Tento paragraf byl ale zrušen v novém 

zákoníku práce zákonem č. 264/2006 Sb. Švarc systém tedy nebyl vyloženě zakázaný, 

nic méně byl státní správou považován za druh daňového úniku. Novelou Zákoníku 

práce k 1. 1. 2012 se stal opět nelegálním. [10] 

1.3.2 Definice 

Podstatou tohoto systému je, že si zaměstnavatel (právnická nebo fyzická 

osoba) pro plnění pracovních úkolů najímá fyzické osoby, které mají oprávnění 

k podnikání – osoby samostatně výdělečně činné OSVČ. I když je OSVČ samostatnou 

jednotkou, vykonává práci ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti 

zaměstnance. Při této pracovní činnosti vystupuje OSVČ jménem zaměstnavatele, má 

běžnou pracovní docházku, používá prostředky zaměstnavatele a řídí se jeho pokyny. 

Tato osoba ale není na rozdíl od zaměstnance chráněna zákoníkem práce. Není totiž 

zaměstnanec. Osob samostatně výdělečně činných je u nás bez mála jeden milion. [12] 
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Tento druh zaměstnávání je výhodný pro obě strany, jak pro zaměstnavatele, 

tak pro zaměstnance. Zaměstnavatel ušetří na odvodech za mzdy, dále pak na 

zdravotním a sociálním pojištění. Zaměstnanec může ušetřit na daních v daňovém 

přiznání v kategorii nákladů. A i odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou nižší než 

pro zaměstnance. V případě, že zaměstnavatel zajišťuje pracovníkovi prostředky pro 

práci, stává se často, že na obou stranách dochází k vykázání nákladů.  

Avšak Švarc systém má i řadu nevýhod. Například pracující osoba nemá nárok 

na dovolenou. Pokud si volno udělá, nemá nárok na náhradu mzdy za dovolenou. Dále 

ztrácí nárok na přestávku na oběd. Pokud by ukončila se zaměstnavatelem spolupráci, 

nemá nárok na odstupné. Na druhou stranu je díky tomu ukončení tohoto smluvního 

vztahu jednoduché. Zaměstnavatel tím pádem nemusí hledat důvody pro výpověď. 

Pokud by došlo k pracovnímu úrazu, na takto pracující osobu se nevztahuje pojištění 

zaměstnavatele, tzn., že odškodnění může získat pouze z vlastního pojištění. [11] 

Stavebnictví je jedním z oborů, ve kterém se lze často se Švarc systémem 

setkat. Proto se zde touto tématikou zabývám. 

1.3.3 Kontroly Švarc systému  

Pro rok 2012 naplánovaly Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provést celkem 

200 000 kontrol. Ten byl díky rozšíření kompetencí k 1. Ledna 2012 personálně posílen. 

Kontroly provádí zhruba 350 inspektorů. Kromě firem v oboru stavebnictví se zaměřili 

také na restaurační a ubytovací služby a maloobchod. [14] 

Výše pokuty pro zaměstnavatele může být až 10 milionů Kč. Byla zavedena 

minimální pokuta ve výši 250 000 Kč při zjištění švarcsystému. Kromě této částky 

mohou úřady po podnikateli vyžadovat zpětně daně a odvody na pojistné a k tomu 

přičíst penále. Při vyšší škodě státu hrozí zaměstnavateli až nepodmíněný trest odnětí 

svobody. Fyzické osobě, která bude takovouto nelegální pracovní činnost vykonávat, 

hrozí pokuta 100 000 Kč. [13] 
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1.4 Program „Bezpečný podnik“ 

Tento program má velice dobré výsledky, tzn., že při jeho používání dochází ke 

snižování počtu pracovních úrazů a celkově ke zlepšení pracovních podmínek. Jelikož 

jsem o něm dříve nevěděl a shledávám ho dobrým nápadem, uvádím ho do této práce. 

Vzhledem k přijetí České republiky do Evropské unie se českým podnikatelům a 

firmám naskytla možnost exportovat vlastní výrobky na trh EU. Tímto ale přibyla řada 

nároků na výrobky stanovených směrnicemi Evropské unie. Vědomé neplnění těchto 

směrnic je považováno za záměrné snižování nákladů a tím pádem vytváření nižších 

cen služeb nebo zboží, tzn. cenové podbízení. V rámci plnění směrnic je důležité, aby 

řízení BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) a ochrany životního prostředí 

vycházelo z prevence, tzn., aby se preventivně předcházelo vzniku neobvyklých situací. 

Toho lze docílit systémovým přístupem k řízení BOZP. Specifikace tohoto systému 

řízení je stanovena programem „ Bezpečný podnik“, který odpovídá nejen českým 

požadavkům, ale i zásadám uplatňovaným v zemích EU. Systém tzv. bezpečného 

podniku ukazuje Obrázek 9. 

Obrázek 9: Systém „Bezpečný podnik“ 

 

Zdroj: [15] 

http://www.suip.cz/bezpecnost-prace/bezpecny-podnik/
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1.4.1 Základní informace o programu 

Za program „Bezpečný podnik“ je zodpovědný Státní úřad inspekce práce a 

Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Cílem programu „Bezpečný podnik“ je především zlepšit u právnických a 

fyzických osob úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně ochrany 

životního prostředí. Kromě toho je zde i snaha docílit vyšší úrovně kultury práce a 

pracovní pohody a tím vším vytvořit podmínky pro zavedení integrovaného systému 

řízení. [28] 

Dalším cílem vzniklým z požadavků strategie Evropské unie je snížení pracovní 

úrazovosti v členských zemích EU o 25%. 

V dnešní době patří k nejuznávanějším dokumentům v oblasti BOZP v Evropě 

dokument OHSAS 18001 a příručka ILO-OSH 2001. Český program „Bezpečný podnik“ 

vychází z těchto dokumentů. A dále z principů a zásad daných systémovými normami 

ISO 14001 a ISO 9001. 

Jak bylo již řečeno, program je zaměřen především na prevenci.  Preventivním 

přístup by měl mít především management firmy. Ten by měl prioritně identifikovat a 

eliminovat rizika na svých pracovištích, eventuálně omezit negativní účinky na 

akceptovatelnou úroveň v případě, že rizika nelze úplně odstranit. [16]   

1.4.2 Postup při zapojení do programu 

Firma neboli právní subjekt, který uvažuje o zapojení se do programu 

„Bezpečný podnik“, by si měl nejprve u příslušného oblastního inspektorátu práce 

zažádat o platnou příručku programu „Bezpečný podnik“ s návodem k zavedení 

systému řízení BOZP a pozorně si jí prostudovat. Vrcholný management právního 

subjektu by měl ve firmě vytvořit odpovídající organizační, ekonomické a materiální 

podmínky. 
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Dále musí provést tzv. vnitřní audit. V rámci auditu odpoví na všechny otázky z 

kontrolního seznamu obsaženého v příručce. Pokud na některou z otázek nelze 

odpovědět kladně, musí být provedena nezbytná opatření. K vyplněným tabulkám 

musí být přiložena zpráva z auditu, ve které musí být uvedeno, jakým způsobem bylo 

docíleno jednotlivých kontrolních požadavků. [28] 

Obrázek 10: Ukázka z kontrolního seznamu 

 

Zdroj: [16]  

V případě, že management právního subjektu nabude přesvědčení, že na 

všechny otázky může odpovědět „ano-splněno“, zažádá si u příslušného oblastního 

inspektorátu práce o provedení kontroly splnění podmínek, nezbytných pro vydání 

osvědčení „Bezpečný podnik“.  
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 Příslušný oblastní inspektorát práce poté sestaví tým inspektorů, kteří 

provedou kontrolu. Jejím cílem je kontrola dokumentů a prověření plnění systémových 

požadavků programu. Součástí kontroly jsou i rozhovory inspektorů se zaměstnanci. 

Pokud je závěr kontroly kladný a inspektoři neobjevili žádné nesplněné 

požadavky z kontrolního seznamu případně nedostatky, oblastní inspektorát práce 

uvědomí Státní úřad inspekce práce a doporučí udělit danému právnímu subjektu 

osvědčení „Bezpečný podnik“. 

Toto osvědčení se vydává dvakrát ročně, a to vždy v druhé polovině měsíce 

května a října. Povinností příslušného oblastního inspektorátu práce je ukončit 

kontrolu dva měsíce před termínem předávání. Zástupci firem toto musí brát v úvahu 

při stanovování termínu podávání žádosti. Osvědčení je v české i anglické verzi a 

obsahuje logo programu, které je registrováno jako ochranná známka u Úřadu 

průmyslového vlastnictví. 

Celý proces hodnocení trvá několik týdnů až měsíců v závislosti na velikosti 

firmy. Držitel ocenění musí každý rok provést kompletní vnitřní audit. Oblastní 

inspektorát práce po dobu platnosti certifikátu může provést namátkovou kontrolu. 

Platnost osvědčení je tři roky a po této době se musí celý proces včetně nové 

žádosti zopakovat. 

1.4.3 Podmínky programu 

Programu se můžou účastnit právní subjekty všech typů a velikostí (SÚIP vyzívá 

především zaměstnavatele s počtem zaměstnanců 100 a více). Podmínkou pro účast je, 

že prováděné činnosti v podnikajícím subjektu představují zvýšenou míru ohrožení 

života a zdraví osob, 

případně i ohrožení životního prostředí. Osvědčení může být vydáno také pouze 

pro některou část formy, např. divizi. 
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Program není určen pro firmy nevýrobního charakteru, kde prováděné činnosti 

představují jen malá rizika - např. projektantské nebo poradenské firmy. Tyto firmy 

mohou použít k řízení BOZP např. příručku ILO-OSH 2001 (překlad vydán 

Českomoravskou konfederací odborových svazů). 

Účast na programu není sice povinná, ale podáním žádosti se společnost 

zavazuje plnit podmínky stanovené programem „Bezpečný podnik“. 

Žádost o ověření souladu zavedeného systému řízení BOZP s požadavky 

programu „Bezpečný podnik“ podává zástupce firmy na Oblastní inspektorát, až když 

splňuje všechny požadavky stanovené programem. 

Management firmy předá při zahájení kontroly jména osob odpovědných za 

zavedení systému řízení BOZP, které budou kontrolnímu týmu inspektorů k dispozici. 

Kontrolu systému řízení BOZP provádí kontrolní tým inspektorů OIP a na základě 

výsledku rozhodne, zda právní subjekt splnil podmínky pro vydání osvědčení. 

 Ke kontrole patří rozhovor inspektora se zaměstnanci, během kterého se 

ověřují jejich znalosti (zjišťuje se, zda není systém funkční pouze formálně). Mezi 

kontrolované znalosti patří zásady bezpečné práce, rizika a ochrany proti nim, postupy 

proti vzniku mimořádných událostí atd. Dále se zjišťuje, zda je zaměstnavatel 

informoval o tom, co znamená pojem skoronehoda a komu se má hlásit. Poté o 

příčinách neobvyklých událostí. Pojem skoronehoda je vysvětlen v kapitole 2.3.6 

Pracovní úraz. 

Před ukončením kontroly systému řízení BOZP prováděné OIP musí být všechny 

splněny požadavky a odstraněny zjištěné nedostatky. Neodstranění těchto nedostatků 

ani v termínu stanoveném OIP, zapříčiní ukončení prověrky. 

Při řešení výsledku kontroly, informuje OIP vedení firmy, zda doporučí vydat 

firmě osvědčení „Bezpečný podnik“ s uvedením důvodů. 
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Firma, která splní stanovené podmínky a zaváže se je dodržovat, obdrží 

osvědčení, logo (na CD) a plaketu. Firma musí provést v průběhu 3 let platnosti 

vydaného osvědčení min. dva audity. První do 1 roku od data vydání osvědčení a do 1 

roku od data předchozího auditu. Z auditu vypracuje zprávu, kterou předkládá 

kontrolnímu týmu inspektorů OIP při začátku další kontroly. Firma může provést audit 

vlastními zaměstnanci (auditory) nebo externími. 

OIP neověřuje při následné kontrole v průběhu tří let všechny jeho nižší 

organizační složky, nýbrž vybere vždy jen některé. 

Inspektorát práce má povinnost informovat právní subjekt, který získal 

osvědčení „Bezpečný podnik“ o změnách programu a jejich umístění na webových 

stránkách SÚIP. 

OIP provádí kontroly plnění požadavků daných vždy aktuálním zněním příručky. 

Pokud se vedení firmy rozhodne již nepokračovat s programem „Bezpečný 

podnik“, musí o tom informovat písemně příslušný Oblastní inspektorát práce a 

zavázat se k nepoužívání titulu, loga a plakety. 

Firma, která je držitelem osvědčení musí každý rok zaslat na OIP v termínu do 

31. ledna daného roku vyplněný přehled pracovní úrazovosti. Pokud pracovní 

úrazovost a její závažnost má zhoršující se tendenci, může OIP provést mimořádnou 

kontrolu u firmy nebo navrhnout zrušení platnosti osvědčení. Návrh na zrušení 

platnosti osvědčení posílá OIP na SÚIP. SÚIP poté rozhodne o zrušení platnosti 

osvědčení a informuje o tom právní subjekt a příslušný OIP.  

1.4.4 Výhody programu 

Právní subjekt, kterému se podaří získat osvědčení „Bezpečný podnik“, obdrží 

fungující systém řízení BOZP vedoucí ke zvýšení úrovně BOZP a zavede integrovaný 

systém řízení. 
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Kromě toho může po celou dobu procesu programu využívat bezplatnou 

poradenskou službu oblastního inspektorátu práce nebo prezentaci tohoto programu 

pro vrcholový management, a to v souladu se zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci 

práce. 

Účast v programu „Bezpečný podnik“ je samozřejmě zcela dobrovolná. Získání 

ocenění výrazně zlepší pověst svého držitele. Veškeré tyto služby jsou zcela zdarma.  

[16] 
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2 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 

Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je jedna z nejdůležitějších 

činností v oblasti inspekce práce. Obecně platí, že neexistuje bezpečné pracoviště. Na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci musíme ve stavebnictví dbát hlavně na stavbě. 

Nesmíme jí ale opomenout i v „méně rizikovějších“ prostorách, jako jsou kancelářská 

pracoviště.  

BOZP je soubor negativních důsledků, které mohou vzniknout při nedodržení 

bezpečnostních pravidel na pracovišti. Nejzávažnější důsledek je samozřejmě pracovní 

úraz.  Patří sem ale mimo jiné i snížení pracovní pohody nebo nemoc z povolání. Jako 

příklady lze uvést stres, šikana, nerovné zacházení na pracovišti, estetická úprava 

pracovišť, vliv výkonu práce na soukromý život zaměstnanců. 

V případě nemoci z povolání jsou důležitá i pravidla chránící před poškozeními, 

která nejsou ihned patrná a mohou poškodit zdraví až po delší době, jako jsou nemoci 

šlach, svalů nebo kloubů z dlouhého jednotvárného přetěžování. 

 Cílem BOZP je vytváření množství pravidel, která mají za úkol chránit před 

negativními vlivy života v pracovním procesu zaměstnance, osoby pracující na 

živnostenský list (OSVČ – osoby samostatně výdělečně činné), zaměstnavatele, ale i 

například žáky a studenty účastnící se odborné praxe v rámci školní výuky.  

Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá pouze formu 

preventivní. Stejně důležitou částí je i zajištění co nejbezpečnějšího postupu v případě, 

že nějaká negativní událost nastane. 

BOZP složí k ochraně zaměstnavatele. Ať už se jedná o ochranu před 

ekonomickými následky vzniklými snížením zdraví zaměstnanců, snížení produktivity 

práce, náhrad v době pracovní neschopnosti atd.  
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Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci není tak podstatné pro 

zaměstnavatele znění jednotlivých právních a ostatních předpisů. To však neznamená, 

že není nutné se těmito předpisy řídit.  Právní předpisy nestanovují většinou konkrétní 

nároky, ale de facto požadují, aby si zaměstnavatel na základě konkrétních podmínek 

ve firmě vytvořil vlastní systém k naplnění požadavků BOZP, což by mělo mít za cíl 

trvalé zlepšování pracovních podmínek. 

I zaměstnanec by měl však mít zájem na zajištění BOZP. Pro uplatnění na trhu 

práce a při případném hledání nového zaměstnání by měl chránit své zdraví.  

Mimo zaměstnance a zaměstnavatele by měl mít zájem na zajištění BOZP stát. 

Ten se tímto způsobem chrání před zvyšováním sociálních výdajů a před investicemi do 

občanů. [17] 

K zanedbání v oblasti BOZP dochází často hlavně u začínajících podnikatelů, 

chyb se ale samozřejmě dopouští i zkušenější podnikatelé. [18] 

2.1 Povinnosti zaměstnavatele 

Čím je firma větší, tím vzniká více povinností pro zaměstnavatele v rámci 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V této kapitole uvedu stručně obecná 

pravidla, které by měl zaměstnavatel dodržovat. Veškeré povinnosti jsou uvedeny v 

zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, konkrétně v části V. a § 103 - § 106. [18] 

2.1.1 Analýza rizik 

Analýza rizik je prvotní činnost, kterou se zaměstnavatel v rámci oblasti BOZP 

musí zabývat. Od ní se odvíjí další nezbytné kroky. 

Tyto činnosti v hodnocení a prevenci rizik může zaměstnavatel vykonávat sám, 

ale musí k tomu být odborně způsobilý. V opačném případě musí zajistit tyto úkoly 

odborně způsobilým zaměstnancem, kterého zaměstnává v pracovněprávním vztahu. 
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Pokud takového zaměstnance nemá, musí si zajistit jiného odborně způsobilého 

zaměstnance. 

Co se týče počtu zaměstnanců, tak pokud je počet zaměstnanců v podniku 

nejvýše 25, zaměstnavatel může tyto úkoly zajišťovat sám, pokud k tomu má patřičné 

znalosti. Jestliže ale zaměstnavatel zaměstnává pracovníků více než 25, musí být pro 

plnění úkolů v oblasti prevence rizik odborně způsobilý, případně je povinen zajistit 

jinou odborně způsobilou osobu. Odborná způsobilost je dle zákona dána třemi 

podmínkami: 

- vzdělání: minimálně střední s maturitní zkouškou 

- odborná praxe: 3 roky, 2 roky (v případě absolvování vyšší odborné školy), 1 rok 

(v případě absolvování vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo 

magisterském studijním programu v oboru BOZP 

- doklad potvrzující úspěšné složení zkoušky z odborné způsobilosti 

Postup při analýze rizik  

Postup může být různý. Jednou z často používaných metod je tzv. „bodová 

metoda“. 

Nejprve dochází k vyhledávání neboli identifikaci možných nebezpečí. V této 

fázi se prochází všechny prostory, zkoumá se kniha úrazů, studují se technické normy a 

předpisy. Řeší se i méně nebezpečná rizika jako jsou psychosociální faktory. Nesmí se 

zapomenout na žádnou činnost jako např. úklid. U každého rizika se musí jasně určit 

osoby, které jsou ohroženy. 

V další fázi dochází k oceňování rizik. U každého nebezpečí dojde k určení 

nebezpečí. Zjišťuje se pravděpodobnost, při jaké by nebezpečí mohlo způsobit újmu na 

zdraví a intenzita s jakou jsou zaměstnanci nebezpečí vystaveni. Nejlepší je hodnocení 

pomocí stupnic. Takto určí priority pro přijímání bezpečnostních opatření.  
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Poté se musí rozhodnout, zda lze riziko úplně odstranit. Pokud nelze, musí se 

najít opatření, která by rizika dostala na úroveň, při níž by neohrožovala bezpečnost a 

zdraví zaměstnanců a ostatních osob. 

Mezi další nevyhnutelný krok patří přijetí patřičných preventivních opatření. 

Nezbytnou podmínkou fungující prevence je splnění všech požadavků daných právními 

předpisy a technickými normami. Ideální je vypracovat plán, ve kterém bude uvedeno, 

jaká opatření je nezbytné provést, kdo je má provést, a kdy mají být dokončena.  

Nakonec nesmí zaměstnavatel zapomenout na kontroly. Pomocí je možné 

zjistit, zda jsou opatření účinná. [19] 

2.2 Práva a povinnosti zaměstnance 

V oblasti BOZP jsou dána práva a pravidla převážně pro zaměstnavatele. 

Povinnosti mají ale i zaměstnanci. Jsou uvedené v zákoníku práce a v této kapitole 

některé z nich uvedu. 

2.2.1 Práva zaměstnanců 

Každý zaměstnanec má právo na zajištěnou bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci. Dále by měl být informován o rizicích a případných opatření proti nim. Informace 

musí být jasně srozumitelné. 

Podle práva může zaměstnanec odmítnout vykonat práci, o níž si myslí, že může 

ohrozit zdraví nebo život jeho, případně jiných osob. V takovém případě není možné 

toto odmítnutí hodnotit jako nesplnění povinnosti zaměstnance. [30] 

2.2.2 Povinnosti zaměstnanců 

Každý zaměstnanec musí dbát o svou vlastní bezpečnost, zdraví i o bezpečnost 

a zdraví fyzických osob, se kterými v bezprostřední blízkosti pracuje. Předpokladem 
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zaměstnance je znalost základních povinností vyplývajících z právních předpisů a 

požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Povinností zaměstnance je účastnit se školení, která zajišťuje zaměstnavatel, 

týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Dále se musí zúčastnit preventivní prohlídky, případně vyšetření a očkování 

nařízeným zvláštními právními předpisy.  

Zaměstnanec by měl respektovat právní předpisy a pokyny zaměstnavatele pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řídit se pravidly bezpečného chování 

na pracovišti. Dále musí dodržovat určené pracovní postupy, používat určené pracovní 

prostředky a osobní ochranné pracovní prostředky. 

Je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky na pracovišti 

zaměstnavatele, dále se nesmí pod jejich vlivem vstoupit na pracoviště 

zaměstnavatele. V případě vyzvání zaměstnavatelem je povinen podrobit se zkoušce, 

zda není pod vlivem těchto látek.  

Dále není povoleno kouřit na pracovištích a v místech, kde má kouření negativní 

vliv na nekuřáky. 

Povinností zaměstnance je také oznámit svému nadřízenému zaměstnanci 

nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví 

zaměstnanců při práci. 

V případě zdravotního úrazu sebe nebo jiného spolupracovníka, musí 

zaměstnanec urychleně informovat svého nadřízeného, pokud mu to jeho zdravotní 

stav dovolí. Je také povinen spolupracovat při objasňování příčin vzniku tohoto 

pracovního úrazu. [20] [21] [30] 
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2.3 Požadavky v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Problematika BOZP je předepsána množstvím zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. 

V nich je uveden poměrně podrobný seznam povinností určených zaměstnavateli, z 

nichž ta hlavní zní: „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, 

která se týkají výkonu práce.“ [30] 

2.3.1 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 

Zaměstnavatel musí pracoviště zajistit tak, aby podmínky zaměstnanců z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souhlasily s bezpečnostními a 

hygienickými požadavky na pracovní prostředí a pracoviště.  

Pracovní místa včetně komunikačních prostor by měla mít stanovené rozměry a 

měla by být patřičně vybavená. Musí být dostatečně osvětlena, nejlépe denním 

světlem. Velice důležité je také dodržování mikroklimatických podmínek, jako je např. 

množství vzduchu a jeho teploty, větrání a zásobování vodou.  

Normou dané rozměry by měly mít také prostory určené pro stravování, 

odpočinek, převlékání, odkládání osobních věcí.  

Únikové cesty a východy z pracoviště musí být stále volné, aby umožnily 

v případě rizika bezpečný únik pro zaměstnance. 

Mimo to musí být pracoviště vybavena prostředky pro poskytnutí první pomoci 

a přivolání zdravotní záchranné služby. 

Všechny tyto prostory musí být pravidelně udržovány a uklízeny. [30] 

2.3.2 Požadavky na staveniště 

Na staveništi vzniká nejvíce pracovních úrazů a z toho důvodu je pro ně 

předepsána celá řada pravidel a postupů, jejichž úkolem je zajistit bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci. Jelikož je takových pravidel mnoho, pokusím se zde uvést 

pouze ty nejdůležitější. 

Zaměstnavatel provádějící stavební, montážní, stavebně montážní nebo 

udržovací práce musí zajistit pracoviště pro bezpečný výkon práce. Stavební práce 

mohou být započaty, až pokud je pracoviště patřičně zajištěno a vybaveno. 

Mezi další povinnosti zaměstnavatele týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci při realizaci stavby patří např. údržba čistoty a pořádku na staveništi. To musí 

být uspořádáno a vybaveno podle projektové dokumentace, kterou zpracovává 

projektant a sám dodavatel. V té je zakreslena poloha staveniště, komunikace po 

staveništi nebo místo pro vjezd a výjezd na staveniště. Musí být vyhověno požadavkům 

na manipulaci s materiálem a předcházeno rizikům při práci s břemeny.  

Veškeré stroje, nářadí a další technická vybavení je třeba pravidelně 

kontrolovat a udržovat tak, aby díky vadě těchto zařízení nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Další nároky jsou kladeny na fyzické osoby vykonávající práce na staveništi, 

které musí být pro práci patřičně způsobilé. 

Podle projektu zařízení staveniště je nutno zřídit plochy pro uskladňování 

materiálu včetně nebezpečných látek. Součástí tohoto je i odvoz odpadů a 

nebezpečných látek ze staveniště. 

Dále má zhotovitel povinnost přizpůsobit čas potřebný k provedení jednotlivých 

prací a jejich etap podle předepsaného postupu prací. Je třeba zajistit spolupráci s 

dalšími osobami a předejít rizikům vzájemného působení jednotlivých činností 

prováděných na staveništi. 

Všechny zaměstnanci a další fyzické osoby, které jsou přítomni na stavbě, musí 

být pravidelně evidovány. V případě vykonávání činností ohrožujících život 
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zaměstnance, je třeba přijmout odpovídající opatření a zajistit, aby takovou práci 

vykonávali zaměstnanci se zvláštní odbornou způsobilostí. [30] 

2.3.3 Požadavky na pracovní prostředky a zařízení 

Mnoho úrazů vzniká při nesprávném používání nebo špatném stavu stavebních 

strojů, nářadí a dalších technických zařízení. Ty musí být vybaveny tak, aby odpovídaly 

bezpečnostním požadavkům a zaměstnanci nebyli při prácí s nimi vystavováni ohrožení 

zdraví a života. Všechny stroje a nářadí musí být vybaveny ochrannými zařízeními, 

pravidelně kontrolovány a revidovány. 

2.3.4 Požadavky na pracovní postupy a organizaci práce na staveništi 

Povinností zaměstnavatele je na staveništi organizovat práci a určit pracovní 

postupy tak, aby byly respektovány zásady bezpečného chování. Zaměstnanci např. 

nesmí vykonávat jednotvárné činnosti, které mohou zatěžovat organismus. V případě, 

že takovéto činnosti vykonávají, musí být dodržovány bezpečnostní přestávky, 

eventuálně se musí časově omezit doba této činnosti. 

Zaměstnanci by neměli být ohroženi padajícími předměty a materiály. Velice 

důležité je zajištění výše umístěných míst, jelikož úrazy způsobené pádem patří mezi 

jedny z nejčastějších. Mělo by se také zamezit ohrožení dopravními prostředky na 

pracovištích. V případě práce na místě se zvýšeným rizikem by zaměstnanec neměl 

pracovat sám a měl by být pod dohledem dalšího zaměstnance. 

Za porušení předpisů se např. považuje i ruční manipulace s těžkými břemeny, 

která může poškodit zdraví zaměstnance, hlavně páteř. 

Pokud je potřeba, zaměstnavatel musí staveniště zabezpečit bezpečnostními 

značkami, které poskytují informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Značky 

mohou být obrazové, zvukové nebo světelné a jejich vzhled je stanoven prováděcím 

právním předpisem. [20] [22] 
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2.3.5 Další povinnosti koordinátora BOZP na staveništi, zadavatele a 
zhotovitele stavby 

2.3.5.1 Povinnosti zadavatele 

V případě, že na staveništi pracují zaměstnanci více než jednoho dodavatele 

stavby, je povinností zadavatele (objednatele, investora, stavebníka) stavby zajistit 

potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

Počet koordinátorů musí odpovídat rozsahu projektu. V případě, že se nejedná pouze o 

jednu osobu, musí být zadavatelem určena jasná pravidla jejich spolupráce. Zadavatel 

by měl také smluvně zajistit spolupráci koordinátora a projektanta. 

Zadavatel stavby musí koordinátorovi poskytnout veškeré informace a podklady 

potřebné pro jeho činnost, mezi které patří i údaje o fyzických osobách, které se 

podílejí na přípravě a realizaci stavby a s nimiž bude koordinátor ve styku.  

Dále s koordinátorem uzavírá smlouvu, kde jsou např. uvedené i pravomoci 

koordinátora na staveništi nad rámec zákona (např. vydání zákazu práce, vykázání ze 

staveniště, kontrola oprávněnosti vstupu na staveniště apod.).  

Tyto pravomoci pak zadavatel stavby uvede ve smlouvě se zhotovitelem nebo 

více zhotoviteli.  

Pokud má dojít k realizaci stavby, kdy je předpokládaná doba výstavby delší než 

30 pracovních dnů, a stavební práce zde bude vykonávat současně více než 20 

fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den nebo celkový předpokládaný čas 

pracovních činností přesáhne 500 dnů na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby 

dodat oznámení o zahájení prací příslušenému oblastnímu inspektorátu práce. Toto 

oznámení může být odesláno tištěně nebo elektronicky nejpozději do 8 dnů před 

předáním staveniště zhotoviteli. Musí také být vyvěšeno na viditelném místě u vstupu 

na staveniště až do ukončení stavebních prací a předání díla investorovi k užívání. 
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V případě, že budou na staveništi vykonávány práce a činnosti, které 

představují pro zaměstnance riziko ohrožení života nebo poškození zdraví, zadavatel 

stavby musí zajistit, aby před zahájením prací byl vypracován plán BOZP, který je určen 

pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plán vypracuje koordinátor BOZP a 

měl by odpovídat skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby.  

Zadavatel by měl ještě před dokončením dokumentace pro stavební povolení 

(DSP) posoudit stavbu podle schématu níže. 

Obrázek 11: Schéma k posouzení stavby  

 

Zdroj: [23] 

 

2.3.5.2  Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel stavby dále musí nejpozději do 8 dnů před zahájením stavebních 

prací doložit, že informoval koordinátora o všech rizicích, které mohou nastat při 

pracovních postupech. Mimo to by měl koordinátorovi poskytovat spolupráci 
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potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu například se zúčastňovat kontrolních 

dnů [23]. Schéma vztahů zadavatele stavby v rámci BOZP je ukázáno na následujícím 

obrázku. 

Obrázek 12: Schéma vztahů zadavatele stavby v rámci BOZP 

 

Zdroj: [23] 

 

2.3.5.3 Funkce a povinnosti koordinátora BOZP 

Koordinátor svou činnost vykonává při přípravě, popřípadě při realizaci stavby. 

V případě, že jako koordinátor vystupuje fyzická osoba, musí splňovat požadavky 

odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., tj. požadavek minimálně 

středoškolského vzdělání, 3 roky odborné praxe a doklad o úspěšně vykonané zkoušce. 

Touto osobou může být i zadavatel stavby. Tuto funkci smí vykonávat i právnická osoba 

pokud zajistí její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátorem nesmí být 

osoba, která odborně vede realizaci stavby. 
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Koordinátor BOZP nemusí být určen při přípravě a realizaci staveb, které 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo které stavebník provádí sám 

svépomocí případně u dalších staveb uvedených v § 15 odst. 1 předpisu č.309/2006 Sb. 

Fáze přípravy 

Koordinátor BOZP  musí při přípravě stavby před zadáním díla zhotoviteli stavby 

včas předat zadavateli stavby přehled právních předpisů týkajících se stavby, informace 

o možných rizicích, která mohou při realizaci nastat a další podklady nutné pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podmínek výkonu práce. 

Koordinátor v návaznosti na prováděcí projekt vypracuje plán BOZP v písemné a 

grafické podobě. Součástí tohoto plánu je i seznam platných právních předpisů 

týkajících se stavby. Dále pak schvaluje a doporučuje pracovní postupy. 

Funkcí koordinátora je také spolupráce při výběru zhotovitele stavby, kdy 

například odborně posuzuje stav a úroveň BOZP zhotovitelů, jejich technologických 

postupů atd. 

Fáze realizace 

V této fázi koordinátor obnovuje plán BOZP na staveništi, kontroluje jeho 

dodržování, organizuje kontrolní dny atd. 

Další funkcí je koordinace vzájemné spolupráce zhotovitelů při vytváření 

podmínek k zajištění BOZP na staveništi. 

Mezi hlavní činnosti patří dohlížení na dodržování správných pracovních a 

technologických postupů pro jednotlivé stavební činnosti. 

Mimo to také například kontroluje stav staveniště, tzn. jeho oplocení, 

bezpečnostní značení, stav používané techniky, strojů a zařízení. 
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Pokud dojde v průběhu stavby k nedostatkům v oblasti BOZP, musí koordinátor 

informovat zhotovitele stavby a vyzvat ho k nápravě těchto nedostatků. Pokud k této 

nápravě ze strany zhotovitele nedojde, koordinátor je povinen o této skutečnosti 

informovat zadavatele stavby. [24] 

2.3.6 Pracovní úraz 

Celá problematika BOZP vznikla, aby se zabránilo vysokému počtu úrazů 

vznikajících při práci. V této kapitole definuji, co vlastně pojem pracovní úraz znamená. 

Za pracovní úraz se považuje poškození zdraví nebo smrt zaměstnance při 

plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s tím. 

Zaměstnavatel je dle § 105 Zákoníku práce povinen vyšetřit příčiny a okolnosti 

vzniku každého pracovního úrazu. Musí také vést evidenci všech pracovních úrazů 

v knize úrazů. V případě úmrtí nebo pracovní neschopnosti zaměstnance delší než tři 

dny je povinností zaměstnavatele nejdéle do pěti dnů vypracovat zprávu o pracovním 

úrazu. Evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu je uvedeno v Nařízení vlády č. 

201/2010 Sb. 

Druhy pracovních úrazů 

Smrtelný - poškození zdraví, které zapříčinilo smrt zaměstnance nejpozději do 1 roku. 

Hospitalizace delší než 5 dní – poškození zdraví, které zapříčinilo ošetřování v 

nemocnici delší než 5 kalendářních dnů.  

Ostatní – takové poškození zdraví, na jehož následky je postižený v dočasné pracovní 

neschopnosti. 

V oblasti BOZP se můžeme také setkat s pojmem skoronehoda. Vysvětlit se dá 

několika způsoby.  

Jedná se o událost, která sice při stavebních pracích nastala a mohla způsobit 

poškození majetku či ohrožení života a zdraví zaměstnanců. Avšak pouze shodou 
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okolností nebo vlivem zmírňujících účinků bezpečnostních systémů, postupů nebo 

reakcí člověka k tomuto následku nedošlo, tzn., že se jedná o událost, která téměř 

vyvolá škodu u osob, majetku nebo prostředí. 

Laicky můžeme říct, že skoronehoda je např. událost, při níž má člověk dostatek 

duchapřítomnosti k tomu, aby se s rizikovou situací, která nastala, vyrovnal. Dejme 

tomu, že člověk uhne v případě ohrožení padajícím břemenem, apod. Statisticky je 

prokázáno, že na jeden pracovní úraz připadá tři sta skoronehod. [25] 

2.3.7 Desatero nejčastějších příčin vzniku úrazů ve stavebnictví 

Podle Státního úřad inspekce práce patří mezi nejčastější příčiny úrazů v oblasti 

stavebnictví následující případy: 

1. „Nedostatečné vybavení a zajištění konstrukcí pro práce ve výškách. 

2. Nezajištění otvorů a volných okrajů pracovišť ve výškách. 

3. Nepoužívání osobního zajištění proti pádu pracovníka z výšky. 

4. Nezajištění výkopů proti sesutí stěn. 

5. Nebezpečný způsob provádění bouracích prací. 

6. Neodborná obsluha nebo manipulace se stroji a mechanismy. 

7. Nezakryté pohyblivé nebo rotující části strojů. 

8. Špatný technický stav vázacích prostředků a nosných lan zdvihacích zařízení. 

9. Používání zařízení svislé dopravy pracovníky, přestože není určeno pro přepravu 

osob. 

10. Nedostatečná ochrana živých částí elektrických zařízení.“  [26] 
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2.4 Bezpečnost práce v jednotlivých fázích stavebního projektu 

Stavebnictví je velmi rozmanitý obor, co se týče druhů činností. V této práci 

bohužel nemohu uvést všechny předpisy a pravidla BOZP, která se musí dodržovat při 

provádění stavebních prací. Vybral jsem si tedy pouze některé druhy činností, které 

považuji za rizikové (zemní práce, bourací práce, práce ve výškách) a přiblížím zde 

některá základní pravidla, která se musí dodržovat.  

2.4.1 Předvýrobní příprava staveb  

Již ve fázi zpracování projektové dokumentace, která je předkládána 

stavebnímu řízení za účelem udělení stavebního povolení musí projektant věnovat 

velkou pozornost otázkám bezpečnosti práce, technických zařízení a pracovního 

prostředí. Samotný projekt musí být podkladem pro vytvoření podmínek pro 

bezpečnou realizaci stavby. Tyto povinnosti projektantovi ukládá vyhláška č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 

má být uveden v souhrnné zprávě. 

2.4.2 Zemní práce 

Zemní práce se řadí mezi druhou skupinu stavebních prací, při nichž vzniká 

nejvíce pracovních úrazů. Nejčastější příčinou těchto zranění bývá nedostatečné 

zajištění stěny výkopů a stěn stavební jámy s následným uvolněním zeminy a zavalením 

pracovníka či pracovníků. Všechny výkopy, u kterých hrozí nebezpečí pádu, musí být 

zajištěny. Je předepsáno zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje 

výkopu. Zábrana musí být dobře viditelná, nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které 

bude do výkopu osazeno) nebo výkopek zeminy 90 cm vysoký v sypkém stavu. 

Bez ohledu na hloubku musí být přes výkopy zřízeny bezpečné přechody. Pro 

zaměstnance pracující ve výkopu musí být zřízeny bezpečné sestupy a výstupy pomocí 

schodů, žebříků nebo šikmých ramp. Okraje výkopu se nesmí zatěžovat do vzdálenosti 

50 cm od okraje výkopu. [27] 
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Obrázek 13: Nezapažený výkop, do kterého vstupují pracovníci 

 

Zdroj: [27] 

 

2.4.3 Bourací práce 

Dříve než při rekonstrukci objektu začnou probíhat bourací práce, musí být 

proveden stavebně technický průzkum objektu. Ten má za úkol zaměřit se na statickou 

stránku rekonstruovaného objektu, sousedních objektů a polohu inženýrských sítí. Na 

základě tohoto průzkumu zhotovitel bouracích prací vypracuje technologický postup 

s ohledem na bezpečnost práce. Před začátkem prací musí být nebezpečný prostor 

vymezen a zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a to použitím oplocení výšky 1,8 m 

nebo střežením či vyloučením provozu. 

Bourací práce mohou začít až po písemném souhlasu odpovědného pracovníka 

zhotovitele. 
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2.4.4 Práce s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Stavební práce ve výškách popřípadě nad hloubkami jsou ve stavebnictví 

dlouhodobě nejrizikovější. Je to dokázáno vysokým počtem závažných až smrtelných 

úrazů.  

Všechna pracoviště a komunikace na stavbě musí být zajištěna od výšky 1,5m. 

Do výšky 1,5m zaměstnavatel zajišťuje pracoviště podle charakteru a velikosti 

možného rizika pádu. V případě, že se pracoviště nachází nad vodou nebo jinou 

nebezpečnou látkou, musí být zajištěno vždy, nezávisle na výšce. 

Pokud práce probíhají ve výšce na souvislých plochách, není třeba zajišťovat 

celou plochu, ale pouze místo, kde se zrovna pracuje včetně přístupových cest k němu.  

Ochrana proti pádu není požadována, pokud se pracoviště nebo komunikace nacházejí 

na plochách se sklonem do 10° od vodorovné roviny a jsou vymezeny zábranou, jako je 

zábradlí zabraňující vstupu osob na místa, kde jsou osoby ohroženy pádem z volného 

okraje. Zábrana se musí nacházet minimálně 1,5 m od hrany pádu. Zajištění proti pádu 

dále nemusí být provedeno při zdění, pokud se nachází místo práce uvnitř objektu 60 

cm pod hranou zdi, na které práce probíhají.   

Také se nesmí zapomenout na zakrytí všech otvorů, jejichž kratší rozměr nebo 

průměr je větší než 25 cm. Pro zakrytí je třeba použít ochranné poklopy, které mají 

dostatečnou únosnost a není je možné při práci nedopatřením odstranit nebo poničit. 

Poklop může být nahrazen zábradlím.  

Mezi prvky zajišťující ochranu proti pádu z výšky patří tzv. kolektivní zajištění, 

které musí být dostatečně únosné a odolné proti vnějším vlivům. Únosnost 

kolektivního zajištění musí být dána statickým výpočtem. Kolektivní zajištění je 

preferováno před zajištěním osobním. Jako kolektivní zajištění se používají ochranné a 

záchytné konstrukce.  



60 

 

Ochranné konstrukce tvoří již zmiňované ochranné zábradlí a poklopy, dále pak 

ochranné ohrazení a ochranné lešení. Tyto konstrukce se nachází v úrovni chráněného 

pracoviště a zamezují pádu osob z volných krajů. Záchytné konstrukce se na rozdíl od 

ochranných konstrukcí umísťují pod pracoviště a slouží k zachycení při pádu dělníka, 

materiálu nebo jiných předmětů z výšky. Patří sem bezpečnostní síť, záchytná stříška a 

záchytné lešení.  

K nejčastěji používaným ochranným konstrukcím patří lešení. Montáž, 

demontáž, přemísťování každého lešení musí být provedeno podle návodu na montáž 

a demontáž a manipulaci s ním musí provádět pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 

jejichž znalosti a dovednosti byly ověřeny. Zaměstnanci se mohou po lešení pohybovat 

až po jeho úplném dokončení a vystrojení. Na následujícím obrázku chybí zábradlí, 

zarážka u podlahy a žebřík není zajištěný proti smeknutí. 

Obrázek 14: Kozové lešení bez úhlopříčného ztužení a bezpečnostních prvků  

 

Zdroj: [27] 

 

Na Obrázku 15. chybí úhlopříčné podélné ztužení, vzpěry a žebříky špatně 

provedeny, chybí ochranné zábradlí se zarážkou u podlahy. 
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Obrázek 15: Lešení „HAKI“ kombinované s trubkovým lešením 

 

Zdroj: [27] 
 

Pokud není možné zajistit ochranu proti pádu kolektivním zajištěním, je třeba 

použít zajištění pomocí osobních ochranných prostředků, kterými jsou: 

• osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení 

pádu) 
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• osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) pro pracovní polohování a 

prevenci proti pádům z výšky (pracovní polohovací systémy) [29] 

Prostředek osobního zajištění, nebo systém osobního zajištění a kotevní místo 

určí zpracovatel technologického postupu. V případě, že se nejedná o složité místo, 

může místo kotvení určit odborně způsobilý zaměstnanec. Pokud zaměstnanci pracují 

v místech, které nejsou chráněné proti povětrnostním vlivům, musí práce přerušit při 

bouři, sněžení, tvoření námrazy, při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených 

pomocných konstrukcích a při použití osobního zajištění. Jindy při rychlosti větru nad 

10,7 m/s, dále při dohlednosti menší než 30 m a teplotě nižší než –10 °C. 

Obrázek 16: Příklad špatného kotvení OOPP proti pádu, kde není prokázána únosnost 

 

 
 
Zdroj: [27] 

 

2.4.5 Práce se stroji a strojními zařízeními 

Technický stav strojů a strojního zařízení musí odpovídat předpisům k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení. Každý stroj musí mít návod k obsluze a 
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údržbě. Dále musí být splněny povinnosti obsluhy před zahájením provozu a při něm. 

Stroj musí být zajištěn při přemísťování, opravách a proti nechtěnému uvedení do 

provozu a po skončení práce. Musí být dodrženy lhůty a způsob provádění údržby 

včetně revizí. 

Před započetím prací se strojem musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními 

provozními a pracovními podmínkami, které mají vliv na bezpečnost práce. Jedná se 

například o únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 

podzemních vedení technického vybavení, popř. jiných podzemních překážek. 

Obsluha stroje je povinna dále zkontrolovat funkčnost všech ovládacích a 

bezpečnostních zařízení. V případě závady stroj nesmí být uveden do provozu. Je 

zakázáno uvádět stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpečném dosahu další pracovníci a 

je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení. Stroj nebo zařízení se 

nesmí používat v noci nebo za snížené viditelnosti. Obsluha stroje má zakázáno 

pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo kabinou řidiče. Dále nesmí 

pracovat se strojem nebo pracovním nástrojem v místech, na která není z místa 

obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení pracovníků. [27] 
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3 KONKRÉTNÍ ČINNOSTI SÚIP A OIP 

V této kapitol se zaměřím na konkrétní příklad činnosti Státního úřadu inspekce 

práce a oblastních inspektorátů. 

3.1 Činnost SÚIP A OIP v letech 2006 - 2011 

V této části provedu zpracování výsledků práce těchto orgánu za posledních 

šest let (2006 – 2011), které jsou uvedené ve výročních zprávách SÚIP a jsou volně 

přístupné na webových stránkách tohoto úřadu. Cílem je porovnat jednotlivá data za 

tyto roky (počty kontrol prováděných inspektory, výše uložených pokut, atd.). Pro 

jednotlivé grafy vybírám pouze data týkající se oboru stavebnictví s výjimkou grafů, 

jejímž cílem je porovnání stavebnictví s ostatními odvětvími.  

Stavebnictví patří mezi odvětví, ve kterých dochází dlouhodobě k velkému 

množství úrazů. Jedním z hlavních úkolů inspekce práce je zajištění bezpečnosti práce 

jak při pracích ve výškách, tak i při pozemních pracích, při dopravě na staveništi a při 

manipulaci s těžkými břemeny. Dalším úkolem je dodržování předpisů na stavbách, aby 

prevence úrazů byla co nejvyšší. Kontroly inspektorátu práce se zaměřují převážně na 

subjekty, u kterých byly při minulých kontrolách zjištěny závažné nedostatky. Dále na 

subjekty, u kterých dochází k nadprůměrné úrazovosti, na nově vzniklé subjekty a také 

na ty, u kterých uplynula doba minimálně 5 let od poslední kontroly. 

V posledních letech se orgány inspekce práce věnovaly především provádění 

kontrol v oblasti předpisů a zaměstnanosti, pracovních podmínek a vztahů, včetně 

BOZP a sociálního pojištění. Rozsáhlé mimořádné kontrolní akce byly soustředěny na 

odhalování nelegálního zaměstnávání v restauračních a ubytovacích zařízeních. Další 

kontroly se uskutečnily v prodejnách maloobchodu, na stavbách, v základních a 

středních školách, kde se zaměřovaly na opakované sjednávání pracovních poměrů 

pedagogů atd. 
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3.1.1 Celkový počet kontrolovaných subjektů v roce 2011 

 Celkový počet kontrolovaných subjektů se v roce 2011 vyšplhal na 20 384 

zaměstnavatelů, což je o 6 260 zaměstnavatelů více než v roce 2010. Za rok 2011 bylo 

zjištěno u sledovaných subjektů celkem 47 424 porušených právních předpisů, což je o 

17% méně než v roce předchozím.  

V následující Tabulce 2 jsem pro přehlednost zpracoval vybrané oblasti kontroly 

inspekce práce včetně počtu kontrolovaných subjektů a počtu porušení za rok 2011. 

Tabulka 2: Počet kontrolovaných subjektů a počet porušení právních předpisů v roce 
2011 ve vybraných oblastech 

Hlavní úkol 
Počet 

kontrolovaných 
zaměstnavatelů 

Počet 
porušení 
právních 
předpisů 

kontroly dodržování ochrany soukromí zaměstnanců na pracovišti 176 258 

bezpečnost práce ve stavebnictví  775 2 392 

kontroly BOZP v malých a středních podnicích  3 355 13 630 

kontroly užívání el. zařízení při jejich půjčování a pronajímání 149 520 

kontroly zdvihacích zař. při manipulaci s materiálem a břemeny 554 1 677 

kontroly provozu plyn. zař. v objektech s přístupem veřejnosti 510 2 504 

kontroly plnění úkolů zadavatele stavby  248 372 

prevence závažných havárií  83 316 

program „Bezpečný podnik“  38 160 

kontroly na základě podnětů  2 640 5 866 

koordinované kontroly zákona o zaměstnanosti, PVP, vč. BOZP a 
sociálního pojištění 

1 072 2 275 

společné kontroly BOZP 506 2 458 

koordinované kontroly na stavbách 462 1 019 

Celkem za hlavní úkoly 20 384 47 424 

Pracovní úrazy 384 552 

Následné kontroly  2 616 413 

Ostatní  431 862 

Dokumentace a kolaudace 2 395 135 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2011 
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3.1.2 Počet podaných podnětů a počet kontrol 

Inspekce práce vykonává rovněž kontroly na základě podaných podnětů. 

Přehled počtu podaných podnětů a provedených kontrol na základě podnětů v oblasti 

problematiky pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek v letech 2006 – 2011 

zobrazuje následující Graf 1. 

Graf 1: Počet podaných podnětů a počet provedených kontrol na základě podnětů za 
roky 2006 - 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2011 

 

Nejvyššího počtu kontrol dosáhla inspekce práce v roce 2009 a to konkrétně 

3 965 kontrol, nejnižších naopak v roce 2011, kdy jich bylo 2 455. Počet podaných 

podnětů se pohybuje během všech sledovaných let okolo 5 000 žádostí. 

3.1.3 Podíl kontrol podle velikosti zaměstnavatele 

Podíl kontrol podle velikosti zaměstnavatele za všechny hlavní úkoly v roce 

2011 je názorně zobrazen na Grafu 2. 
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Graf 2: Podíl kontrol podle velikosti zaměstnavatele za rok 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2011 

 

Nejvíce provedených kontrol, 1 792, bylo provedeno u podniků s 1 – 5 

zaměstnanci. Následují podniky s 10 – 19 zaměstnanci, kde bylo v roce 2011 

provedeno 1 482 a na třetím místě se na pomyslném žebříčku umístily podniky s 25 – 

49 zaměstnanci, kde inspekce práce provedla 1 212 kontrol. Naopak nejméně byly 

zkontrolovány společnosti s 200 -249 zaměstnanci, kde provedených kontrol bylo 

pouze 145. 

3.1.4 Výše uložených pokut 

Rok od roku se výše uložených pokut Státním úřadem inspekce práce zvyšuje. 

Za mnou sledované období bylo nejméně pokut uloženo v roce 2006, jednalo se o 810 
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pokut v celkové výši 17 692 500 Kč. Naopak nejvíce jich bylo uloženo v roce 2011, kdy 

na 2 870 pokutách bylo vybráno 86 500 000 Kč. Nárůst výše pokut zobrazuje následující 

Graf 3. 

Graf 3: Výše uložených pokut v letech 2006 – 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce v letech 2006 – 2011 

 

3.1.5 Počet úrazů 

Další mnou sledovanou oblastí byl počet úrazů, které byly nahlášeny na 

inspektoráty práce. V roce 2011 bylo na oblastní inspektoráty nahlášeno celkem 137 

smrtelných pracovních úrazů a 1 491 úrazů, které vyžadují hospitalizaci déle jak 5 dní. 

Oproti roku 2010 došlo bohužel u závažných úrazů k navýšení téměř o 61%. Nepatrně 

vzrostl počet smrtelných pracovních úrazů oproti roku 2010, kde se stalo celkem 135 

těchto úrazů (zvýšení pouze o 1%). Celkem bylo za rok 2011 nahlášeno 42 272 úrazů, 

což představuje snížení oproti roku 2010 o 4%. Pro přehlednost jsem vytvořil tabulku, 

která zobrazuje tyto hodnoty v letech 2006 – 2011. 



69 

 

Tabulka 3: Přehled počtu pracovních úrazů evidovaných Státním úřadem inspekce 
práce v letech 2006–2011 

 Počet úrazů 

Rok 
Ostatní 

pracovní 
úraz 

Smrtelný 
pracovní 

úraz 

Závažný 
pracovní 

úraz 
Celkem 

2006 66 819 156 1 087 68 062 

2007 63 665 192 1 101 64 958 

2008 59 590 183 1 079 60 852 

2009 41 606 126 868 42 600 

2010 42 684 135 928 43 747 

2011 40 644 137 1 491 42 272 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce v letech 2006 – 2011 

 

Pracovní úrazy při pádu z výšky, které končí smrtí, tvoří více než 50% všech 

smrtelných pracovních úrazů ve stavebnictví. Druhé místo potom vykazují zemní práce, 

dále pak manipulace s materiálem a montážní práce, které nejsou prováděny v souladu 

s pravidly bezpečnosti práce. Vysoká pracovní úrazovost je také při práci ve výškách a 

také pády do hloubky, např. propadnutí střechou nebo pádem z volného nezajištěného 

okraje. 

3.1.6 Úrazovost 

Od roku 2006 dochází k postupnému snižování úrazovosti na pracovištích, jak 

ukazuje Graf 4. Tento jev může být důkazem užitečnosti oblastních inspektorátů, 

jejichž školení a kontroly vedou k postupné osvětě a větší opatrnosti právě v oblasti 

bezpečnosti práce. 
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Graf 4: Vývoj počtu pracovních úrazů v letech 2006–2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce v letech 2006 – 2011 

Pozn.: Ostatní pracovní úraz = úraz s hospitalizací větší než 3 dny 

Závažný pracovní úraz = úraz s hospitalizací větší než 5 dní 

 

Stavebnictví v porovnání s ostatními oblastmi bohužel vede pomyslný žebříček 

v počtu smrtelných úrazů. Hned za ním je oblast pozemní dopravy, následovaná oblastí 

velkoobchodu a výroby strojů a zařízení. Vše zachycuje Graf 5. 
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Graf 5: Přehled počtu smrtelných pracovních úrazů podle odvětví v letech 2006–2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce v letech 2006 – 2011 

 

Úmrtnost ve stavebnictví se naštěstí v porovnání s ostatními odvětvími rok od 

roku snižuje. V roce 2011 došlo ve stavebnictví celkem k 16 úmrtím, což je téměř o 60% 

méně, než tomu bylo v roce 2006. Přestože úmrtnost ve stavebnictví stále klesá, i 

nadále zůstává na prvním místě mezi odvětvími. V roce 2011 počet úmrtí v tomto 

oboru tvořil skoro 24% z celkového počtu úmrtí, která byla nahlášena na inspektorát 

práce, jak ukazuje Graf 6. 
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Graf 6: Poměr úmrtnosti ve stavebnictví k ostatním oblastem v roce 2010 a 2011 

  

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce z roku 2010 a 2011 

 

Co se týče závažných pracovních úrazů, tedy těch, které vyžadují hospitalizaci 

delší než 5 dní, poměr stavebnictví versus ostatní obory zůstává přibližně stejný. 

Nejméně závažných pracovních úrazů ve stavebnictví bylo v roce 2010, rovných 138 

zranění, a nejvíce v roce 2007, kdy jich bylo 193. Vývoj je zobrazen na Grafu 7. 



73 

 

Graf 7: Přehled počtu závažných pracovních úrazů podle odvětví v letech 2006–2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce v letech 2006 – 2011 

 

Výsledky potvrzují, že bezpečnost práce je stále aktuálním tématem a že 

staveniště zůstává i nadále jedním z nejrizikovějších pracovišť. K tomu přispívá i 

různorodost zhotovitelů staveb, ať už od velkých korporací s vysokým počtem 

zaměstnanců po fyzické osoby, které za honorář poskytují na stavbách svou fyzickou 

sílu, a požadavky zadavatelů staveb, kteří chtějí stavbu realizovat v co nejkratším čase. 

Přetrvávajícím problém je stále rozsah a množství stavebních prací, které jsou 

prováděny menšími subjekty nebo osobami samostatně výdělečně činnými a to na 

základě různých smluv, čímž se stávají poddodavateli velkých firem. Velmi často totiž 

nemají dostatečná bezpečností opatření, jelikož na ně nemají dostatek finančních 

prostředků, a proto i vědomě nerespektují bezpečnostní předpisy, dokud nedojde 

k nějakému úrazu či kontrole ze strany inspektorů. Tomu by se mělo zabránit cílenou 

kontrolou těchto skupin. 
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3.1.7 Zákazy vydané SÚIP 

Státní úřad inspekce práce má samozřejmě i pravomoc udělování různých 

zákazů či vyřazení z provozu. Vývoj těchto opatření v oblasti bezpečnosti práce ukazuje 

Graf 8. 

Graf 8: Přehled počtu vydaných zákazů v oblasti BOZP v letech 2006–2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce v letech 2006 – 2011 

 

V roce 2011 inspekce práce v oblasti bezpečnosti práce zakázala činnost celkem 

44 zaměstnavatelům, což je nejvíce za všechny sledované roky a oproti roku 2010 

došlo k nárůstu o 213%, jelikož v roce 2010 byla činnost zakázána pouze 14 podnikům. 
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Nejvíce zákazů bylo vydáno v roce 2011 a to celých 139 zákazů. Nejméně naopak v roce 

2009, kdy jich bylo vydáno pouhých 25. 

3.1.8 Žaloby a odvolání proti rozhodnutí SÚIP 

Státní úřad inspekce práce se ve své činnosti bohužel nevyhne ani různým 

žalobám a odvoláním proti jejich rozhodnutí. Přehled o počtu podaných odvolání proti 

rozhodnutí o pokutě a přehled počtu podaných žalob ve správním soudnictví proti 

rozhodnutí v letech 2007 – 2011 názorně ukazuje Graf 9.  

Graf 9: Přehled počtu podaných odvolání a žalob v letech 2007 – 2011 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce v letech 2007 – 2011 

 

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o pokutě se rok od roku zvyšuje. 

Jelikož tato data nebyla dostupná za rok 2006, zpracoval jsem údaje až od roku 2007. I 
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zde je ale patrná rostoucí tendence. V letech 2010 a 2011 vidíme ustálení v celkovém 

počtu podaných odvolání a žalob na hodnotě 133 v obou letech.  

3.2 Detailní činnost SÚIP A OIP v roce 2011 

V druhé části bych se činnosti úřadů věnoval podrobněji a uvedu zde informace 

o kontrolách v oblasti stavebnictví a programu „Bezpečný podnik“. 

3.2.1 Činnost v oblasti stavebnictví 

Jelikož počet pracovních úrazů ve stavebnictví, obzvláště těch vážnějších je 

pořád vysoký, úkolem orgánů inspekce práce je stejně jako v posledních letech 

kontrola zajištění a ochrany při nejrizikovějších činnostech.  

Mezi nejčastější pracovní úrazy patří stále úraz způsobený pádem z výšky, jenž 

je příčinou více než 50% smrtelných úrazů. Kromě pádů z výšky (nezajištěné střechy, 

předsazené konstrukce, stavební otvory – okna) do této rizikové skupiny patří také 

pády do hloubky (nezajištěná stavební jáma, výkop, propadnutí střešní krytinou). Další 

často vyskytující se příčiny smrtelných úrazů vznikají při zemních pracích (sesunutí 

nevypaženého svahu, zasypání dělníků uvnitř výkopu), při manipulaci s materiálem a 

při montážních pracích. 

Pro zlepšení kontrolní činnosti inspektorů byl vypracován kontrolní seznam, ve 

kterém byly uvedeny všechny činnosti práce, které inspektoři museli prověřit. Inspekce 

byly prováděny u malých a středně velkých právních subjektů. V první řadě došlo ke 

kontrolám subjektů, u nichž došlo v minulém roce k zjištění závažného porušení 

bezpečností předpisů, čímž byly ohroženy zdraví a životy zaměstnanců. Dále byly 

kontrolovány subjekty, u kterých došlo k inspekci naposledy před více než třemi roky. 

Celkem inspektoři provedli 842 kontrol, během kterých bylo za správní delikty uloženo 

celkem 80 pokut o celkové hodnotě 2 129 000 Kč.  Porovnání výsledků kontrolní 

činnosti dle jednotlivých oblastních inspektorátů můžeme provést podle grafu 10. 
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Graf 10: Přehled počtu kontrol a jejich výsledků v jednotlivých oblastních 
inspektorátech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Zpráv o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2011 

 

Z grafu je patrné, že k nejmenšímu počtu zjištění nedostatků dospěli inspektoři 

pracující v oblastním inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj. Naopak nejvíce 

nedostatků prokázali inspektoři oblastního inspektorátu pro Moravskoslezský a 

Olomoucký kraj. Nejvíce kontrol bylo provedeno na území hlavního města Prahy. 

Pokud bychom chtěli znát kraj, kde byli odhaleni největší „hříšníci“, stačí podělit počet 

zjištěných nedostatků počtem kontrolovaných subjektů a dospějeme k závěru, že 

nejhůře neskončil Moravskoslezský a Olomoucký kraj, i když zde bylo odhaleno nejvíce 

přestupků. Byl to Plzeňský a Karlovarský kraj. Naopak nejlépe dopadl kraj Středočeský a 

Hlavní město Praha. 

Cílem byla kontrola těchto oblastí a činností: 

- Vzájemná informovanost o rizicích 

- Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech 

- Školení zaměstnanců o právních předpisech BOZP 
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- Vyhodnocení rizik zaměstnavatelem 

- Poskytování OOPP na základě vyhodnocení rizik dle vlastního seznamu 

- Zajištění staveniště 

- Kolektivní ochrana proti pádu z výšky 

- Bezpečnostní požadavky na technické konstrukce 

- Zajištění prostoru při pracích pod přepravovanými břemeny 

- Zemní práce 

- Bezpečný provoz a používání strojů na staveništi 

- Provozování zdvihacích zařízení 

- Staveništní rozvaděče a pohyblivé přístroje 

 

První nedostatky byly zjištěny v oblasti vzájemné informovanosti o rizicích mezi 

zhotoviteli. Tato povinnost je předepsána zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. v platném 

znění, konkrétně paragrafem 101 odstavec 3. Zde inspektoři prokázali celkem 54 

porušení předpisů. Například nalezly nepravdivé seznamy rizik, která mohou na 

staveništi nastat, a jenž jsou poskytována při předávání staveniště. V těch byla uvedená 

obecná rizika, která ovšem nemohla na konkrétní stavbě s ohledem na použité stroje, 

materiál, pracovní postupy nastat a naopak zde některá uvedena nebyla. To znamená, 

že informovanost o rizicích byla provedena pouze formálně. Někde dokonce informace 

nebyly podepsány od zaměstnanců, takže zde hrozí možnost, že s riziky nebyli 

seznámeni vůbec. Na některých menších stavbách tyto dokumenty chyběly zcela. 

Dále bylo zjištěno, že zaměstnavatelé vedou špatně evidenci pracovních úrazů. 

V té se nacházely buď špatné informace, nebo neobsahovala pracovní úrazy, které by 

zapříčinily pracovní neschopnost, tzn. lehké pracovní úrazy. 
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K pochybení také došlo při školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Zaměstnavatelé 

sice školí své zaměstnance, avšak používají staré školící osnovy a tím pádem nejsou 

zaměstnancům sděleny aktuální platné právní předpisy a normy. 

Dalším porušením předpisů bylo pochybení zaměstnavatelů při vyhodnocování 

rizik. K vyhodnocování rizik zde docházelo pouze formálně, tudíž neodpovídaly provozu 

a nedalo se s nimi dále pracovat. 

Co se týče splnění povinnosti poskytování osobních ochranných prostředků 

(OOPP) pro zajištění dělníků pracujících ve výškách, inspektoři zjistili následující 

nedostatky. Tyto prostředky často nesplňovaly technické požadavky a zaměstnavatelé 

neprováděli jejich zkoušky a prohlídky. V některých případech nebyli zaměstnanci 

proškoleni o správném způsobu zacházení s OOPP, dále zaměstnavatel neměl 

k dispozici návod k použití, případně byl pouze v cizím jazyce. V nejhorších případech 

dokonce tyto prostředky pro zajištění ochrany osob pracujících ve výškách (klempíři, 

pokrývači, tesaři) chyběly úplně. 

V případě zajištění staveniště docházelo v roce 2011 k porušení bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci převážně nezabezpečením staveniště proti vstupu 

nepovolaných osob. Jednalo se převážně o staveniště, která přímo hraničí s veřejným 

prostorem a dochází zde k velkému pohybu osob a dopravních prostředků. Chybělo 

zde oplocení, ohrazení a značky upozorňující na zákaz vstupu nebo vjezdu do tohoto 

prostoru. 

K pochybení zaměstnavatele docházelo bohužel i při zajišťování kolektivní 

ochrany proti pádu z výšky. Na tuto činnost se inspektoři zaměřili více, jelikož pády 

z výšky případně hloubky patří k nejčastějším pracovním úrazům na staveništi, jak již 

bylo řečeno dříve. Nebylo například rozlišováno zábradlí od zábrany, na některých 

stavbách byla nebezpečná místa ohraničena pouze páskou, nebo umístěné zábradlí 

nevyhovovalo bezpečnostním požadavkům. 
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U bezpečnostních požadavků na technické konstrukce byly prokázány chybějící 

doklady o předání a převzetí konstrukce. Další nedostatky byly objeveny u lešení. 

Osoby sestavující lešení nebyly řádně proškoleny o této činnosti. Lešení postrádala 

ochranná zábradlí, ztužení, kotvení, předpisové žebříky a v některých případech 

dostatečnou stabilitu. 

Při stavebních pracích pod přepravovanými břemeny věžových jeřábů byl 

nejčastěji se vyskytovaný prohřešek chybějící ohrazení nebezpečného prostoru pod 

pracujícím jeřábem a dostatečné značení s upozorněním na zvýšenou bezpečnost 

tomto prostoru. Tyto chyby byly zjištěny převážně na pracovištích sousedících 

s veřejně používaným prostorem, kde by mohl být pádem materiálu poškozen majetek 

nebo v horším případě zdraví a život kolemjdoucí osoby. 

Stejně jak se předpokládalo, dopadly i kontroly při zemních pracích. 

Nejčastějším nedostatkem bylo chybějící zajištění výkopů proti pádu osob a opět se 

jednalo převážně o prostory, které současně s probíhajícími pracemi využívá veřejnost, 

i když pochybení nastala i na uzavřených staveništích. V některých případech byla 

dokonce hloubka nezajištěného výkopu větší než 2,5m. Dále byla zemina ukládána 

příliš blízko hrany výkopu a ve výkopech chyběly bezpečné vstupy a výstupy. Tyto 

nedostatky byly zjištěny spíše u menších firem.  

Bezpečný provoz a používání strojů na staveništi byla jedna z mála oblastí, 

jejichž výsledek při kontrolách byl spíše kladný. Bylo zjištěno, že většina větších 

stavebních strojů je na stavbách zajištěna firmami, které se na pronajímání těchto 

strojů specializují a jejichž stroje jsou v dobrém technickém stavu. Výjimku tvoří 

stavební výtahy určené pro přepravu materiálu, které jsou značně zastaralé, a jejich 

provoz nebývá často v souladu s bezpečnostními předpisy. Pozitivní však je, že 

takových výtahů ubývá. 
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Co se týče zdvihacích zařízení, tak jediným přestupkem byla absence 

vypracované dokumentace pro řízení bezpečného provozu jeřábové dopravy. Týkalo se 

to převážně provozovatelů mobilních jeřábů. 

Při kontrole rozvaděčů a pohyblivých přístrojů došlo k prokázání nedostatků 

pouze u přidružených stavebních rozvaděčů a bylo zjištěno, že většina provozovatelů 

používá prodlužovací přívody, které jsou v rozporu s bezpečnostními předpisy. 

Z výsledků kontrol lze závěrem říci, že staveniště jsou stále jedním 

z nejrizikovějších pracovišť. Většině úrazů by se ovšem dalo zabránit a to dostatečnou 

prevencí a  kontrolou v oblasti BOZP ze strany zaměstnavatelů. 

3.2.2 Činnost v programu „Bezpečný podnik 

Programu bezpečný podnik byla věnována celá kapitola výše, proto ho zde 

nebudu již popisovat a zaměřím se pouze na cíle a zhodnocení kontrol prováděných 

oblastními inspektoráty v roce 2012. 

Cílem programu bylo jako každý rok prověřit právnické subjekty, které zažádali 

o zařazení do programu „Bezpečný podnik“. Dále pak právnické subjekty, které 

oprávnění „Bezpečný podnik“ mají. 

Oprávnění „Bezpečný podnik“ bylo v roce 2011 uděleno celkem 21 

společnostem (nejen stavební podniky). Oblastní inspektoráty dále zkontrolovaly 50 

právních subjektů. Provedly 300 kontrol, z nichž 243 dopadlo pozitivně bez prokázání 

jakýchkoliv nedostatků. Porovnání činnosti jednotlivých oblastních inspektorátů je 

znázorněno v grafu 11. 
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Graf 11: Přehled počtu kontrol a počtu kontrolovaných subjektů v jednotlivých 
oblastních inspektorátech 

 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě Výroční zprávy o činnosti Státního úřadu inspekce práce v 2011 

 

Z grafu je patrné, že nejvíce kontrol bylo provedeno oblastním inspektorátem 

pro Jihočeský kraj a Vysočinu. 

Pro tyto kontroly oblastní inspektoráty vykázaly spotřebu času 4566 hodin. 

V případě, že byly při kontrolách prokázány nedostatky v oblasti BOZP, jednalo 

se převážně o drobná porušení bezpečnostních pravidel a inspektoři tyto výsledky 

projednali na místě se zástupci vedení společností, kteří zajistili jejich odstranění ještě 

před dokončením kontroly. 

Důležitou informací při provádění kontrol je prověřování indikátorů zlepšování, 

z nichž nejdůležitější je vývoj pracovní úrazovosti. 
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Nedostatky v roce 2011 byly prokázány v těchto činnostech a oblastech.: 

- přidělování OOPP zaměstnancům a následné školení 

- uchovávání provozní dokumentace strojů 

- identifikace a vyhodnocení rizik a stanovení opatření 

- chybějící dokumentace o ochraně před výbuchem 

- chyby v osnovách školení BOZP 

- provádění zakázaných prací 

- nedostatky u revizí a obsluhy VTZ 

- porušení předpisů při délce pracovní doby a doby odpočinku 

 

Co se týče sankcí tak v roce 2011 nebyly uloženy žádné pokuty v rámci kontrol 

dodržování programu: „Bezpečný podnik“. 

Při namátkových rozhovorech se zaměstnanci inspektoři došli k závěru, že 

bezchybné pracovní podmínky nejsou zavedeny jen formálně, ale že zaměstnavatelé 

dodržují předpisy po celou dobu, zdokonalují informovanost svých zaměstnanců a 

zaměstnance zapojují do procesu zlepšování úrovně BOZP. Pozitivním zjištěním je také 

fakt, že zaměstnanci mají dostatečné znalosti o práci se skoronehodami, což je jedním 

z důležitých prvků prevence úrazů a havárií. 

U většiny právních subjektů, které jsou součástí programu „Bezpečný“ podnik 

dochází ke snižování počtu pracovních úrazů, což je důsledkem zlepšování podmínek 

v pracovním prostředí. Právní subjekty také většinou vyžadují systémový přístup 

k řešení problémů v oblasti BOZP i od dodavatelů a dalších spolupracovníků. 
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ZÁVĚR 

Téma této diplomové práce je Inspekce práce a její působení ve stavebnictví. 

Zabývat se touto problematikou jsem se rozhodl proto, že ji považuji za velmi 

zajímavou a jsem zastáncem názoru, že i když se někdy předpisy pro vytvoření 

bezpečného pracovního prostředí můžou zdát zbytečné a nepotřebné, svojí podstatu 

mají a bez jejich dodržování a kontroly by se v dnešní době práce ve stavebnictví a 

jiných odvětvích neobešla. 

 Sám pracuji ve stavebnictví a vím, že v tomto odvětví průmyslu jsou kladeny 

největší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Většině z nás se pod tímto 

pojmem vybaví například dodržování povinnosti používat ochranné bezpečnostní 

prvky, označovat nebezpečná místa na staveništi, ale nenapadne nás, že pojem 

ochrana zdraví při práci představuje mimo jiné například pravidla zabraňující působení 

nepříznivých vlivů na psychiku člověka na pracovišti, jako je třeba stres, hluk a šikana. 

Také mnohdy není úplně známo, že se orgány inspekce práce zabývají i jinými 

činnostmi, než je kontrola dodržování bezpečnostních předpisů na staveništi. I pro mě 

bylo při psaní této práce překvapením, že funkce orgánů práce není pouze kontrolní, 

ale také preventivní a poradenská. 

Nejprve jsem uvedl vývoj inspekce práce v České republice a poté, které orgány 

se u nás v dnešní době inspekcí práce zabývají. Jsou jimi Státní úřad inspekce práce 

(SÚIP) a oblastní inspektoráty práce (OIP). Tyto orgány státní správy spadají pod 

Ministerstvo práce a sociálních věcí a jejich činnost byla zahájena ke dni 1.7.2005 

zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Na internetových stránkách těchto orgánů 

jsou volně přístupné výroční zprávy, které uvádějí jejich veškerou činnost za každý rok 

a nechybí zde ani roční programy kontrolních akcí. Pro příklad jsem uvedl plán 

kontrolních akcí pro rok 2012. Dále jsem se věnoval právům a povinnostem inspektorů 

a kontrolovaných osob a nevynechal jsem ani popis přestupků, které jsou inspektory 

práce kontrolovány. Mezi tyto přestupky nově patří švarc systém, který je protizákonný 
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díky legislativním změnám ke dni 1.1.2012 a jelikož byl po tomto datu tento pojem 

často vyslovován v mediích a stavebnictví je obor, ve kterém se často vyskytuje, popsal 

jsem ho jako jediný z přestupků podobněji. Laicky ho můžu vysvětlit jako „zaměstnání 

na živnosťák“. 

Díky preventivní a poradenské činnosti Státního úřadu inspekce práce a 

oblastních inspektorátů práce vznikl i program „Bezpečný podnik“, který má dobré 

výsledky a čím dál, tím více společností v České republice se do něho chce zapojit. Mě 

tento program, který je bezplatný a pro společnosti velmi výhodný, velice zaujal. Firmy 

musí dodržovat jasně daná pravidla a po úspěšné kontrole příslušným oblastním 

inspektorátem je jim odměnou získání oprávnění „Bezpečný podnik“.  

Jak už jsem zmínil, pro stavebnictví je z celé oblasti inspekce práce nejdůležitější 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci. V druhé části jsem tedy přiblížil základní 

povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů. Poté jsem se detailněji zaměřil na 

požadavky předepsané pro staveniště, pracovní postupy a pracovní prostředky. Také 

jsem definoval důležitý pojem „pracovní úraz“ včetně jeho druhů a pojem 

„skoronehoda“. Vybral jsem jednotlivé stavební činnosti, které shledávám za nejvíce 

rizikové z hlediska vzniku pracovního úrazu nebo škody na majetku a sepsal jsem 

základní pravidla pro provádění těchto prací včetně ukázek špatných příkladů. 

V poslední části diplomové práce jsem se zabýval konkrétní činností Státního 

úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů. Pomocí výročních zpráv jsem provedl 

analýzu kontrolních akcí těchto orgánů za roky 2006 – 2011. Z výsledků lze například 

říci, že počet pracovních úrazů, ať už se jedná o úrazy nejzávažnější, tedy smrtelné, 

nebo ty méně závažné, postupně klesá. Zatímco v roce 2006 došlo k 68 062 úrazům, na 

konci roku 2011 jich bylo „pouze“ 42 272. Mezi nejčastější pracovní úrazy stále patří 

úraz způsobený pádem z výšky nebo do hloubky. Dosti rizikové jsou ale i zemní práce, 

kde například dochází k zasypání dělníků pracujících v nezajištěném výkopu. Co se týče 

úmrtí v důsledku pracovního úrazu, pozitivní zprávou je, že od roku 2006 do roku 2011 

klesl počet úmrtí o 60%. Grafy znázorňují počet provedených kontrol, kterých bylo za 
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sledované období nejvíce v roce 2009 a to 3965. Výše veškerých pokut za rok 

uložených inspektory za zjištěné nedostatky při inspekci naopak narůstá. Roku 2006 

inspektoři udělili pokuty celkem za 17 692 500 Kč. V roce 2011 se tato částka vyšplhala 

na 86 500 000 Kč.  

Na závěr jsem se zaměřil na poslední rok 2011 a podrobněji jsem popsal činnost 

orgánů inspekce práce v tomto roce. Nejprve jsem zpracoval činnost a výsledky 

kontrolních akcí ve stavebním odvětví, kde inspektoři provedli celkem 842 kontrol, 

během kterých bylo za správní delikty uloženo 80 pokut o celkové hodnotě 2 129 000 

Kč. Poté jsem pro zajímavost uvedl výsledky kontrolních akcí v programu „Bezpečný 

podnik“, kde oprávnění za bezpečné pracovní prostředí získalo 21 společností (nejen 

stavební podniky). Oblastní inspektoráty provedly inspekci u 50 právních subjektů. 

Celkem provedly 300 kontrol, z nichž 243 bylo bez jakýchkoliv nedostatků. 

Doufám, že má práce přiblížila blíže činnost orgánů inspekce práce se 

zaměřením na obor stavebnictví, a že stejně jako během posledních let bude i v letech 

následujících pokračovat klesající trend pracovních úrazů. Věřím, že přibude mnoho 

dalších podniků, které budou usilovat o získání osvědčení pro „Bezpečný podnik“ a i 

díky tomu se budou neustále zlepšovat pracovní podmínky jak v kancelářském 

prostředí, tak i v tom nebezpečnějším, kterým je staveniště. 

 



87 

 

POUŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE 

[1]  MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Inspekce práce v 

České republice [online]. REPROPRESS, květen 2009 [cit. 2012-12-06]. Dostupné 

z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7171/Bezpecnost_prace_CZ.pdf 

[2]  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce 

za rok 2011 [online]. Opava, květen 2012 [cit. 2012-03-06]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-

7cbfd7dd0c9aeb3af0b3e753ef547556/zprava_o_cinnosti_suip_za_rok_2011_1

6_10_2012.pdf 

[3]  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. O nás: Základní údaje [online]. [cit. 2012-15-

06]. Dostupné z: http://www.suip.cz/o-nas/zakladni-udaje/ 

[4]  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Roční program kontrolních akcí Státního úradu 

inspekce práce [online]. říjen 2011 [cit. 2012-16-06]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-

b93363ffd56265fd54d98f8ac5fcece8/rp_ka_2012.pdf 

[5]  Česká republika. Zákon o inspekci práce. In: Zákon č. 251/2005 Sb. 2005. 

Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-251-2005-sb-o-inspekci-

prace/ 

[6]  JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Olomouc: 

ANAG, 2011. Str. 165 – 166. ISBN 978-80-7263-685-3. 

[7]  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce 

za rok 2010 [online]. Opava, květen 2011 [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-b08d6abf7c8c9299d7fa15a587f939f0/zprava-

_o_cinnosti_suip_za_rok_2010.pdf 



88 

 

[8]  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. [online]. [cit. 2012-05-06]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/ 

[9]  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE. Zpráva o činnosti Státního úřadu inspekce práce 

za rok 2009 [online]. březen 2010 [cit. 2012-17-06]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-

fe02e3aa4f325d3482491ff45247716b/zpravacinnostsuip2009.pdf 

[10]  KLIČKA, Jan. Stát přitvrdil kontroly švarcsystému. In: Deník.cz [online]. 

29.3.2012, 21:19 [cit. 2012-02-07]. Dostupné z: 

http://www.denik.cz/z_domova/stat-pritvrdil-kontroly-svarcsystemu-

20120329.html 

[11]  Podnikatelské minimum: Švarc systém aneb zaměstnání „na živnostňák“. 

Ipodnikatel.cz [online]. 14 Leden 2012 [cit. 2012-03-07]. Dostupné z: 

http://www.ipodnikatel.cz/Pravo/svarc-system-aneb-zamestnani-na-

zivnostnak.html 

[12]  DOLEŽÁLEK, Vít. Jak poznat Švarcsystém. In: FinExpert.cz [online]. 9.5.2008 [cit. 

2012-09-07]. Dostupné z: http://finexpert.e15.cz/jak-poznat-svarcsystem 

[13]  Švarcsystém: Sankce a kontroly. In: Podnikatel.cz [online]. 2012 [cit. 2012-10-

07]. Dostupné z: http://www.podnikatel.cz/specialy/svarcsystem/sankce-a-

kontroly/ 

[14]  Švarcsystém (alias Schwarz systém) a jeho řešení. In: Správa společností 

[online]. 07.05.2012 [cit. 2012-10-07]. Dostupné z: 

http://www.spravaspolecnosti.cz/novinky/svarcsystem-alias-schwarz-system-a-

jeho-reseni/ 

[15]  STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE, ODBOR BEZPEČNOSTI PRÁCE. Bezpečný 

podnik: Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Státní úřad 

inspekce práce [online]. 2012 [cit. 2012-15-07]. Dostupné z: 



89 

 

http://www.suip.cz/_files/suip-

36d1353e7d223eb1af8b4b45482b5427/bezpecny_podnik_duben_2012.pdf 

[16]  Bezpečný podnik: Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. In: Státní 

úřad inspekce práce [online]. 2009 [cit. 2013-01-05]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-

842dd6d4f063dbc00fabd8a99a8b1ccd/prirucka_bp_2009.pdf 

[17]  NEUGEBAUER, Tomáš. ÚTVAR BOZP A PO VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V 

PRAZE. O bezpečnosti a ochraně zdraví při práci [online]. 2009 [cit. 2012-01-08]. 

Dostupné z: http://bozppo.vfn.cz/o_BOZP.htm 

[18]  VORÁČEK, Jindřich. VÝUKOVÉ A SERVISNÍ CENTRUM BOZP A PO. O bezpečnosti 

práce.cz [online]. [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: 

http://www.obezpecnostiprace.cz/ 

[19]  VORÁČEK, Jindřich. Výukové a servisní centrum BOZP a PO. In: O bezpečnosti 

práce.cz: Analýza rizik [online]. [cit. 2012-01-08]. Dostupné z: 

http://www.obezpecnostiprace.cz/povinnosti-zamestnavatele/analyza-rizik/ 

[20]  VORÁČEK, Jindřich. Výukové a servisní centrum BOZP a PO. In: O bezpečnosti 

práce.cz: Práva a povinnosti zaměstnance [online]. [cit. 2012-01-08]. Dostupné 

z: http://www.obezpecnostiprace.cz/prava-povinnosti-zamestnance/ 

[21]  Česká republika. Zákoník práce. In: Zákon č. 262/2006 Sb. 2006. Dostupné z: 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zakonik-prace/cast5h1.aspx 

[22]  Česká republika. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. In: Zákon č. 309/2006 Sb. 2006. Dostupné z: 

http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-309-2006-sb-kterym-se-upravuji-

dalsi-pozadavky-bezpecnosti-a-ochrany-zdravi-pri-praci/ 



90 

 

[23]  INFORMACE PRO ZADAVATELE STAVEB VE VAZBĚ NA ZÁKON Č. 309/2006 SB. A 

NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 591/2006 SB. In: Státní úřad inspekce práce [online]. 2011 

[cit. 2012-05-08]. Dostupné z: http://www.suip.cz/_files/suip-

0b19ecff03824aa955a3d8f8c55e5b57/stavebnictvi_zadavatel.pdf 

[24]  RUTRICH, Miroslav. Koordinátor BOZP [online]. [cit. 2012-10-08]. Dostupné z: 

http://www.koordinatorbozp.org/ 

[25]  DANDOVÁ, Eva. Pojem "skoronehoda". In: BOZP info.cz [online]. 17.10.2003 

[cit. 2012-15-08]. Dostupné z: 

http://www.bozpinfo.cz/utf/rady/otazky_odpovedi/ochrana_pred_riziky/skoro

nehoda031017.html 

[26]  DESATERO NEJČASTĚJŠÍCH PŘÍČIN VZNIKU ÚRAZŮ VE STAVEBNICTVÍ. In: Státní 

úřad inspekce práce: odbor bezpečnosti práce [online]. 2011 [cit. 2012-17-08]. 

Dostupné z: http://www.suip.cz/_files/suip-

1f9dd961c3754512e2b3b42c89c96629/desatero_urazu_ve_stavebnictvi.pdf 

[27]  VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE. Bezpečnost práce ve stavebnictví. In: 

Státní úřad inspekce práce [online]. třetí. 2011 [cit. 2012-20-08]. Dostupné z: 

http://www.suip.cz/_files/suip-

021dea4d880b091ac8cf903333f2ea87/bezpecnost-prace-ve-

stavebnictvi_28_11_2011.pdf 

[28]  JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Str. 34. 

Olomouc: ANAG, 2011. Str. 34. ISBN 978-80-7263-685-3. 

[29]  JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Str. 171 - 

172. Olomouc: ANAG, 2011. ISBN 978-80-7263-685-3. 

[30]  ČERMÁK, Jaroslav. Bezpečnost práce, aktualizované okruhy bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci. Praha: Eurounion, 2006. Str. 355 - 359. ISBN 80-7317-

051-5.  



91 

 

SEZNAM ILUSTRACÍ (OBRÁZKY A GRAFY) A SEZNAM TABULEK 

Seznam obrázků: 

Obrázek 1: Hierarchie úřadů 

Obrázek 2:  Logo SÚIP 

Obrázek 3:  Organizační schéma SÚIP 

Obrázek 4:  Informační systém Státního úřadu inspekce práce 

Obrázek 5:  Náhled na webovou stránku SÚIP 

Obrázek 6:  Intranet SÚIP 

Obrázek 7:  Mapa oblastních inspektorátů v České republice 

Obrázek 8:  Obecné interní schéma OIP 

Obrázek 9:  Systém „Bezpečný podnik“ 

Obrázek 10:  Ukázka z kontrolního seznamu 

Obrázek 11:  Schéma k posouzení stavby  

Obrázek 12:  Vztahy v rámci BOZP 

Obrázek 13:  Nezapažený výkop, do kterého vstupují pracovníci 

Obrázek 14:  Kozové lešení bez úhlopříčného ztužení a bezpečnostních prvků  

Obrázek 15:  Lešení „HAKI“ kombinované s trubkovým lešením 

Obrázek 16:  Příklad špatného kotvení OOPP proti pádu, kde není prokázána únosnost 

 



92 

 

Seznam grafů: 

Graf 1: Počet podaných podnětů a počet provedených kontrol na základě 

podnětů za roky 2006 - 2011 

Graf 2:  Podíl kontrol podle velikosti zaměstnavatele za rok 2011 

Graf 3:  Výše uložených pokut v letech 2006 – 2011 

Graf 4:  Vývoj počtu pracovních úrazů v letech 2006–2011 

Graf 5:  Přehled počtu smrtelných pracovních úrazů podle odvětví v letech 

2006–2011 

Graf 6:  Poměr úmrtnosti ve stavebnictví k ostatním oblastem v roce 2010 a 

2011 

Graf 7:  Přehled počtu závažných pracovních úrazů podle odvětví v letech 2006 –

2011 

Graf 8:  Přehled počtu vydaných zákazů v oblasti BOZP v letech 2006–2011 

Graf 9:  Přehled počtu podaných odvolání a žalob v letech 2007 – 2011 

Graf 10:  Přehled počtu kontrol a jejich výsledků v jednotlivých oblastních 

inspektorátech 

Seznam tabulek: 

Tabulka 1:  Počet zaměstnanců Úřadu a inspektorátů 

Tabulka 2:  Počet kontrolovaných subjektů a počet porušení právních předpisů v 

roce 2011 ve vybraných oblastech 

Tabulka 3:  Přehled počtu pracovních úrazů evidovaných Státním úřadem inspekce 

práce v letech 2006–2011 



93 

 

SEZNAM ZRATEK 

SÚIP:  Státní úřad inspekce práce 

OIP:  Oblastní inspektoráty práce 

BOZP:  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

OSVČ:  Osoba samostatně výdělečně činná 

OOPP:  Osobní ochranné pracovní prostředky 



94 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

PŘÍLOHA A: Seznam českých zákonů a vyhlášek zabývajících se inspekcí a 

bezpečností práce 

PŘÍLOHA B: Seznam evropských zákonů zabývajících se inspekcí a bezpečností práce 

PŘÍLOHA C: Seznam nařízení vlády zabývající se inspekcí a bezpečností práce v České 

republice 

PŘÍLOHA D.  Seznam technických norem zabývajících se inspekcí a bezpečností práce 

v České republice 

 

 



95 

 

PŘÍLOHA A. Seznam českých zákonů a vyhlášek zabývajících se inspekcí 
a bezpečností práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku práce 

Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném 

dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn 

Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti 

Zákon č. 382/2005 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 349/2004 Sb., úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných 

havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými 

přípravky 

Zákon č. 372/ 2011 Sb., zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o 

zdravotních službách) 

Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci) 

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců 

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před 

diskriminací 

http://www.suip.cz/_files/suip-02102930baec571508802edc9bf47ade/antidiskriminacni-zakon_189_2009.pdf
http://www.suip.cz/_files/suip-02102930baec571508802edc9bf47ade/antidiskriminacni-zakon_189_2009.pdf
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Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení 

Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady Vyhláška 

409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s 

vodou a na úpravu vody 

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 

náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 

zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu 

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 

Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona 

ve věcech stavebního řádu 

Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání 

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

[18] 
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PŘÍLOHA B. Seznam evropských zákonů zabývajících se inspekcí a 
bezpečností práce 

Rámcové směrnice Rady  

89/391 EHS, o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

91/383 EHS, kterou se doplňují opatření ke zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci pracovníkům se stálým nebo přechodným pracovním poměrem.  

Dílčí směrnice Rady 

89/654 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti. 

89/656 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání 

osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, ve znění směrnic 95/63/EC a 

200l/45/EC. 

90/269 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při ruční 

manipulací s břemeny spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, pro 

zaměstnance. 

90/270 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro práci se 

zobrazovacími jednotkami. 

2000/54 ES, o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým 

činitelům při práci. 

92/57 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

dočasných nebo mobilních staveništích. 

92/58 EHS, o minimálních požadavcích na bezpečnostní a zdravotní značky na 

pracovišti. 

92/91 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců v těžebním vrtném průmyslu. 
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92/104 EHS, o minimálních požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví 

zaměstnanců v povrchovém a hlubinném těžebním průmyslu. 

93/103 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

rybářských plavidlech. 

98/24 ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s 

chemickými činiteli používanými při práci. 

2002/44 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (vibracemi). 

2004/40 ES, o minimálních požadavcích na bezpečnosti a ochranu zdraví před expozicí 

zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (elektromagnetickými poli). 

2006/42 ES, o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES. 

89/686 EHS, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních 

ochranných prostředků. [18] 
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PŘÍLOHA C. Seznam nařízení vlády zabývající se inspekcí a bezpečností 
práce v České republice 

Nařízení vlády č. 361/ 2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 

ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 

a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

Nařízení vlády č. 201/ 2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 

úraz 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků 

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů 

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky 

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí 

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 

vibrací 

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z 

odborné způsobilosti 
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Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništích  

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky. [18] 
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PŘÍLOHA D. Seznam technických norem zabývajících se inspekcí a 
bezpečností práce v České republice 

ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení 

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 

ČSN 73 8107 Trubková lešení 

ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení 

ČSN 73 8111 (HD 1000) Pracovní a ochranná dílcová lešení. (Systémová 

lešení). Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky 

ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná dílcová pracovní lešení. (Systémová lešení). 

Materiály, součásti, rozměry, zatížení a bezpečnostní požadavky 

ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení - Pravidla a zásady 

pro vypracování návodu na montáž a používání 

ČSN EN 1263-1 (73 8114) Záchytné sítě - část 1: Bezpečnostní požadavky, 

zkušební metody 

ČSN EN 1263-2 (73 8114) Záchytné sítě - část 2: Bezpečnostní požadavky 

pro osazování záchytných sítí 

ČSN EN 397 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby 

ČSN EN 812 nebo 443 (83 2145) Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou 
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ČSN EN 358 - OOPP pro pracovní polohování a prevenci proti pádu z výšky. 

ČSN EN 363 - OOPP proti pádu z výšky. Systémy zachycení pádu 

ČSN EN 365 - OOPP proti pádu z výšky. Všeobecné požadavky na návody 

a zkoušky 

ČSN ISO 9927-1 (27 0041) Jeřáby - inspekce. Část 1: Všeobecně 

ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů svisle 

vedenými klecemi 

ČSN EN 12158-1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 1: Výtahy 

s přístupnými plošinami 

ČSN EN 12158-2 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 2: Nakloněné výtahy 

s nepřístupnými nosnými zařízeními 

ČSN EN 1808 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na závěsné plošiny - 

konstrukční výpočty, kritická stabilita - Zkoušky 

ČSN EN 280 (27 5004) Pohyblivé pracovní plošiny. Montáž, provoz, zkoušení 

a údržba 

ČSN EN 1495 (27 5010) Zdvihací plošiny. Stožárové šplhací pracovní plošiny 

ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce - Bezpečnostní značky 

a označení rizika - Všeobecné zásady 


