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Anotace Tento materiál  slouží k doplnění chybějící kapitoly Bezpečnosti 

práce a seznamuje žáky s členěním a kompetencemi státního 

odborného dozoru a současnou legislativou. 
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Státní odborný dozor nad BOZP  

• koná v rámci svých působností dohled nad 

dodržováním právních předpisů v oblasti  

• koná poradenskou činnost 

• schvaluje a vyjadřuje se k technologickým 

postupům a činnostem 

• vyjadřuje se k uvádění zařízení do provozu 

• kontroluje příčiny a okolnosti pracovních 

úrazů 
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Státní odborný dozor 

              Kontrolní činnost organizace 

• Kontrola je prováděna podle osnovy , 

inspektorem, jež se prokáže služebním průkazem a 

po pracovišti se pohybuje se zaměstnancem 

organizace (bezpečnostním technikem).  Zpravidla 

je organizace o kontrole informována. 
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Státní odborný dozor 

              Kontrolní činnost organizace 

• plánovaná – zaměřená na určité profese, 

dodržování technologických postupů, používání 

OOPP, práce přes čas, vedení a řízení BOZP v 

 zařízení aj. - ( asi 1x za 5 let) 
 

• neplánovaná – většinou na podnět k 

nedodržování zákonů, kolektivní smlouvy apod. 
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Státní odborný dozor 

• Neplánovaná – následná  - kontroluje odstranění 

závad z předchozí kontroly (termín k datu 

opravných opatření) 
 

• Vyšetřování těžkých, hromadných nebo 

smrtelných pracovních úrazů  (vždy) 
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Státní odborný dozor 

• Z každé kontroly je vyhotoven protokol a k 

zjištěným závadám se kontrolovaný vyjadřuje. 

• je poučen o právech a povinnostech 

 Závěr kontroly: 

 a) termín odstranění zjištěných závad 

 b) sankce - bloková pokuta 

 c) sankce – správní řízení 

 d) trestní stíhání 
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Státní odborný dozor 

    Orgány státní správy nad oblastí BOZP 

- Ministerstvo zdravotnictví (MZ) 

- Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 

- Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) 

- Český báňský úřad (ČBU) 

- Státní úřad inspekce práce ( SÚIP) a jejich 

oblastní inspektoráty práce (OIP) 

-  Krajské hygienické stanice (KHS) 
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Státní odborný dozor 

        Každý provoz působí v regionu (oblast, kraj, 
okres). 

Podle regionu a činnosti je zákonem přidělen daný 
kontrolní orgán - dozor. 

Základní dozor provádí Oblastní inspektoráty 
práce 

nebo  Obvodní báňský úřad (OBU) pokud 
organizace provádí činnost spadající do její 
kompetencí (trhací práce, aj.)  
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Oblastní inspektoráty práce 

 je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí 

(MPSV) 
 

 Zákon č. 251/2005 Sb., O inspekci práce 

- zřízení a postavení a působnost OIP jako 

kontrolních orgánů na úseku ochrany pracovních 

vztahů a pracovních podmínek 

- práva a povinnosti při kontrole 

- sankce za  porušení povinností 
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příklad osnovy kontroly 

 školení zaměstnanců – téma, lhůty 

 zdravotní prohlídky 

 revize zařízení – lhůty, odbornost 

 rizika - kdo je zpracovával, odbornost 

 evidence úrazovosti - Kniha úrazů, registrace 

 technická dokumentace strojů 

 skladování – nosnosti regálů  

 používání OOPP a další. 
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práva inspektora 

- vykonávání kontroly s doprovodem,  

- vstupování do objektů, 

- požadování informací a dokladů a revizních zpráv, 

- ověřování totožnosti 

- dotazování, 

- zajišťování podkladů, vzorků,  

- provádění měření 
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práva inspektora 

- zakázání práce v noci nebo přesčas  

- zakázání používání pomůcek, strojů, zařízení, 

pracovišť nebo objektů aj., 

-  nařízení o zachování místa úrazového děje. 

- ukládání lhůt a opatření zjištěné závady,  

-  ukládání pokut, aj. 
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povinnosti inspektora 

- prokazovat se průkazem totožnosti a inspektora, 

- zachovávat mlčenlivost a ochranu práv, 

-  informovat zástupce zaměstnanců, a odborů 

- zjišťovat skutečný stav a jeho doložení, 

- šetrně zacházet s doklady, 

- protokol – pořízení, seznámení, 

- předání protokolu, apod. 
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povinnosti kontrolované organizace 

- přidělení pracovníků k doprovodu inspektorů 

- vytvoření podmínek k výkonu kontroly 

- poskytnutí technického a materiálního vybavení 

- poskytnutí podkladů a revizních zpráv a zajistit 

součinnost kontroly 

- dostavení se k projednávání výsledků kontroly 
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speciální kontroly 

- provádí se u zvýšeného nebezpečí ohrožení zdraví, 

osob a majetku 

- podléhají kontrolám dle zákona č. 174/1968 Sb.,ve 

znění dalších předpisů 

- obsluha musí mít školení specielní školení 

- jedná se o vyhrazená technická zařízení 
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Vyhrazená technická zařízení 

 

- 1) tlaková - vyhl. 393/2003Sb 

- 2) zdvihací – Vyhl. 394/2003 Sb. 

- 3) elektrická – Vyhl. 73/2010 Sb. 

- 4) plynová – Vyhl. 395/2003Sb. 
 

- Zde platí zvláštní technické normy na výrobu, 

uvádění do provozu, spolehlivost a vlastní provoz 
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Další  kontrolní orgány 

 

     1) Hygienická stanice 

řídí se zákonem č. 258/2000Sb., O ochraně 

veřejného zdraví. 

      Kontrolní činnost zaměřena  na: 

- ochranu zdraví při práci ( kategorizace práce, 

hygiena, měření škodlivosti prostředí, aj.) 

- odborný dozor nad ochranou veřejného zdraví 
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Další  kontrolní orgány 

              2) Požární ochrana 

řídí se zákonem č. 133/1985Sb., O požární ochraně a 

vyhl č. 246/2001 Sb., O požární prevenci. 

      Kontrolní činnost zaměřena  na: 

- proškolení pracovníků v PO, požární hlídky, 

- kontrolu hasících přístrojů a hydrantů, kouřovodů, 

- kontrolu únikových cest, jejich značení apod. 
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Další  kontrolní orgány 

            3) Obvodní Báňský úřad 

řídí se zákonem č. 61/1988Sb., O hornické činnosti, 

výbušninách a o státní zprávě 

      Kontrolní činnost zaměřena  na: 

- proškolení pracovníků, 

- schvalování postupů práce (trhací práce aj.), 

- kontrolu dodržování BOZP . 
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Další  kontrolní orgány 

    4) Státní dozor nad jadernou bezpečností 

řídí se zákonem č. 18/1997 Sb., „Atomový zákon“ 

ve znění zák. 249/2011Sb. 

 

Pro pracoviště s Gama zářiči Rentgeny apod. 
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Další  kontrolní orgány 

         5) Odbory 

Řídí se ZP č.266/2006 Sb., § 322 

vykonávají: 

-  preventivní kontrolní činnost 

- poradenskou činnost 

- zastupují zaměstnance u soudních sporů 

       



23 

Závěr 

Všechny uvedené státní instituce mají ze zákona 

všechna práva a povinnosti, jak již  bylo výše 

uvedeno 
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BOZP- základní předpisy 

 Legislativa je uvedená v textu jednotlivých kapitol 
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použité zdroje  

studium autora 

příručka bezpečnostního technika 

 


