Pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a
zrušují nebo mění některé další zákony - sněmovní tisk 376
Navrhuji variantně
Varianta 1:
V části I s vkládá nový novelizační bod, který zní:
§322 se vypouští.
Varianta 2
V části I s vkládá nový novelizační bod, který zní:
§322 odstavec 2 se vypouští
V platném znění zákoníku práce je uveden § 322, odstavec 2. který zní:
„Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci
hradí stát na základě dohody s odborovou organizací.“
Navrhuji buď vypustit celý §322, nejhůře zrušit odstavec 2 zmíněného § 322.
Odůvodnění:
Kontroly bezpečnosti práce provádí podle platného legislativního řádu Státní úřad
inspekce práce se sídlem v Opavě.
§322 zdvojuje výkon státního orgánu pro kontrolu bezpečnosti práce. Dochází na jedné
straně ke kontrolám státního orgánu, na straně druhé odborovými organizacemi. Obě
kontroly jsou hrazeny ze státního rozpočtu.
Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě má a osm oblastních inspektorátů práce
(OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP
Plzeňský a Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a
Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký
kraj) jde o orgán státní správy, jehož hlavním úkolem je kontrola dodržováni povinností
plynoucích z pracovněprávních předpisů včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.
V odůvodněných případech mohou orgány inspekce práce ukládat pokuty za
spáchání přestupku nebo správního deliktu.
Státní úřad inspekce práce (dále jen „úřad“) je řízen Ministerstvem práce a sociálních
věcí. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i inspektorátů poradenská,
konzultační a osvětová činnost. Činnost Úřadu a inspektorátů se řídí zákonem č.
251/2005 Sb., o inspekci práce.
Hlavním cílem práce Úřadu a inspektorátů je prevence, tedy snaha o předcházení
negativním jevům – pracovním úrazům, nemocem z povolání a haváriím technických
zařízení – a snaha o co nejlepší přípravu na zdolávání následků takových dějů, pokud k
nim dojde.

Odborové organizace po změně zákona mohou podobnou činnost vykonávat na
pracovištích, kde působí stejným způsobem na základě dohody v kolektivní smlouvě.
Nikoliv však na základě zákoníku práce a s podporou ze státního rozpočtu.
Z hlediska ekonomického dojde k úspoře zhruba 40mil., neboť § 322 odstavec 2 říká, že:
„Náklady vzniklé výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí
stát na základě dohody s odborovou organizací.“

