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Závěrečná zpráva o výsledku svazové inspekce BOZP za rok 2018 

  

 

Svazová inspekce BOZP VOS je vykonávána dle § 322 Zák. 262/2006Sb zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Činnost svazové inspekce BOZP byla v roce 2018 zaměřena na metodicko-poradní kontroly 

na vysokých školách po celé ČR, s ohledem na činnost ZO VOS. 

Mimo praktické provádění kontrol na jednotlivých pracovištích bylo zajištěno odborné 

poradenství on-line, týkající se většinou praktických otázek souvisejících s povinnostmi 

zaměstnavatelů. Inspekce řešila aktuální otázky, zejména při poskytování osobních 

ochranných prostředků, zajištěním pracovně lékařských služeb a činnosti základních organizací 

při jejich účasti na procesu zajištění součinnosti s vedením vysokých škol u ročních prověrek 

BOZP, projednáváním otázek z pozice zástupce zaměstnanců. 

Fyzickou kontrolou povinné dokumentace zaměstnavatelů byly zjištěny nedostatky 

v provádění školení zaměstnanců, nebylo prokazatelně prováděno vstupní školení nových 

zaměstnanců, vydávání OOPP je někde nahodilé, nemá vazbu na vyhodnocená rizika, 

dokumentace je sice vedena, diskutabilní je ovšem její funkčnost a praktická znalost 

jednotlivými zaměstnanci vysokých škol. 

Bylo zjištěno, že nejsou prováděny revize dle platné legislativy, nebo zaměstnavatelé nemají 

k dispozici doklady o jejich provedení. 

Samostatným problémem zůstává praktická informovanost zaměstnanců o umístění 

prostředků pro poskytování první pomoci. Neoznačování míst s umístěním lékárniček je 

dlouhodobým evergreenem kontrol. 

Pracovní úrazy jsou zaměstnavateli řešeny většinou bez aktivní účasti zástupce zaměstnanců 

(předsedy ZO VOS). Odškodňovány jsou průběžně, většinou jde o úrazy drobné, např. řezné 

rány, pády na komunikacích, v budovách. 

Nemoci z povolání nebyly evidovány ani šetřeny u žádného z kontrolovaných subjektů 

Při kontrolách pracovišť bylo zjištěno, že převažují drobné závady stavebně technického 

charakteru (chybí revize vyhrazených technických zařízení, prosklená křídla dveří nebývají 

označena ve stanovené výši, neoznačená místa s lékárničkami, neoznačené nosnosti regálů, 

nevyznačené nosnosti podlah ve skladech apod.) 

V kontrolované dokumentaci byly zjištěny závady spočívající v: 

 -neaktuálnosti vyhodnocených rizik a následně chybném zpracování vlastního seznamu OOPP 

- evidenci vydávaných OOPP 



- absenci zástupce VOS v komisi pro provádění roční prověrky bozp 

- neprovádění kontrol stavu OOPP vedoucími pracovníky 

Při kontrolní činnosti bylo zjištěno 24 závad, o nutnosti jejich odstranění byly jednotlivé školy 

poučeny, zejména s ohledem na platné znění zák.251/2000 Sb. o inspekci práce v platném 

znění, kdy při kontrolách IP hrozí zaměstnavatelům vysoké finanční pokuty. Na jednotlivých 

pracovištích bylo zjištěno zejména masivní porušování Zákoníku práce, zejm., § 101,102,108, 

dále pak nedodržování požadavků NV 101/2005 Sb. 

U kontrolovaných subjektů nebyly zjištěny závažná pochybení či závady, které by měly 

prověřovat orgány státní správy. Drobné nedostatky jsou odstraňovány bezprostředně 

při prováděné kontrole. 

Odborové organizace narážejí při své činnosti na, mnohdy neúmyslné, neprojednávání otázek 

spojených s bozp ze strany zaměstnavatelů. Zástupci VOS nejsou jmenováni do komisí 

pro provádění ročních prověrek. Jejich případná účast je někde ryze formální. 

Pozitivem je přístup vedení jednotlivých škol k výkonu práv na kontrolní činnost svazovou 

inspekcí. 

Doporučení jednotlivým organizacím je jednoduché, být aktivní v prosazování oprávněných 

požadavků při projednání této problematiky s vedením jednotlivých škol, s ohledem 

na skutečnost, že ZO VOS zastupuje většinou všechny zaměstnance. Je velkou chybou 

ustupovat z této oblasti odborových práv. V letošním roce bude kontrolní činnost pokračovat, 

nadále bude mít charakter metodicko poradní. 
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