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Anotace 

Zbyněk Kubín: Zajištění BOZP při výkonu veřejně prospěšných prací a veřejné služby. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inţenýrství VŠB-TU Ostrava katedra 

bezpečnostního managementu. Ostrava, 2011. 

Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením současného stavu BOZP při výkonu 

veřejně prospěšných prací, veřejné sluţby a trestu obecně prospěšných prací a to na základě 

platné legislativy, konzultace s odborníky a zkušeností z praxe. Charakterizuje vztahy mezi 

subjekty a jejich povinnosti při výkonu jednotlivých prací. Uvádí stručný přehled právní 

úpravy BOZP a jakým způsobem je BOZP vyuţívána při výkonu těchto prací. Na základě 

zjištěných skutečností jsou navrţena nápravná opatření v oblasti BOZP při výkonu 

jednotlivých prací. 

Klíčová slova: veřejně prospěšné práce, veřejná sluţba, obecně prospěšné práce, 

BOZP. 

Annotation  

Zbyněk Kubín: Ensuring OSH in the Execution of Public Works and Service. 

Bachelor thesis of Faculty of Safety Engineering VŠB-TU Ostrava, Department of Security 

Management. Ostrava, 2011. 

Bacelor's thesis deals with the evaluation of the current state of OSH in the execution 

of community service, public service and community work sentences on the basis of existing 

legislation, consultation with experts and experience from practice. There are described the 

relationship between subjects and their responsibilities in the performance of individual 

works. Gives a brief overview of OSH legislation and how it is used the area of OSH during 

execution of these works. Based on the findings are proposed remedies in the health and 

safety in the performance of individual works. 
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1 ÚVOD 

Současná legislativa umoţňuje výkon veřejně prospěšných prací, veřejné sluţby a 

obecně prospěšných prací a dává tak obcím a veřejně prospěšným organizacím moţnost 

vyuţívat takzvané volné pracovníky k výkonu různých činností. Tímto řeší jejich nedostatek 

zaměstnanců a zároveň  je nezatěţuje dodatečnými náklady na úhradu mzdy za vykonanou 

práci.  

Protoţe se v poslední době stále více vyuţívá těchto pracovníku, je třeba provést 

analýzu jaká pozornost při výkonu těchto prací je věnována bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci. Právní úprava vztahující se k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci řeší 

především klasické pracovněprávní vztahy dle zákoníku práce, tedy vztah zaměstnanec a 

zaměstnavatel, a výslovně tyto práce nezmiňuje a neupravuje práva a povinnosti čili 

podmínky výkonu těchto prácí.  

Právě proto, aby byl vytvořen přehled, jaká je situace ve skutečnosti, tak cílem této 

práce je vyhodnocení současného stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při výkonu 

veřejně prospěšných prací a veřejné sluţby a návrh správného přístupu k zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci.  

V této práci budu nejprve charakterizovat výše uvedené činnosti včetně obecně 

prospěšných prací a popíšu stávající právní úpravu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Poté stanovím, co vyplývá pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z právních 

předpisů upravujících výkon těchto prací v porovnání s platnou právní úpravou pro tuto 

oblast. Na závěr vyhodnotím současný stav bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu výše 

uvedených činností v praxi a navrhnu případná potřebná nápravná opatření.  
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2 CHARAKTERISTIKA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

PRACÍ, VEŘEJNÉ SLUŢBY A OBECNĚ 

PROSPĚŠNÝCH PRACÍ 

2.1 Veřejně prospěšné práce 

Úprava výkonu veřejně prospěšných prací je obsaţena v zákoně č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o zaměstnanosti).  

Veřejně prospěšné práce (dále VPP) jsou jeden z nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti. Aktivní politika zaměstnanosti se pomocí souhrnu opatření snaţí o dosaţení 

maximálně moţné úrovně zaměstnanosti. Na aktivní politice zaměstnanosti se podílí 

ministerstvo práce a sociálních věcí (dále MPSV), úřady práce a ty v závislosti na situaci na 

trhu práce spolupracují s dalšími subjekty. 

VPP jsou časově omezené pracovní příleţitosti, které trvají maximálně 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců, můţou být vytvářeny i opakovaně a slouţí k pracovnímu 

umístění uchazečů o zaměstnání. Jedná se o činnosti konané ve prospěch obcí, státních nebo 

jiných veřejně prospěšných institucí, které vystupují v pozici zaměstnavatele. V rámci VPP 

zajišťují uchazeči o zaměstnání údrţbu a úklid veřejného prostranství, veřejných budov a 

komunikací nebo jiné podobné činností. 

Cílem VPP je nabídnout obtíţně umístitelným uchazečům o zaměstnání pracovní 

příleţitost v době, kdy nemohou najít standardní práci. Dochází tak ke sniţování 

nezaměstnanosti a pro uchazeče o zaměstnání se jedná o příleţitost, jak najít nové uplatnění 

na trhu práce a zároveň si vlastním přičiněním zvýšit příjmy. Obce a další instituce získávají 

na vytvoření těchto nových pracovních míst finanční podporu od státu a zároveň mají 

pracovníky na udrţování obce. V České republice vyuţívá institutu VPP cca 2 tisíce obcí. [10, 

18] 

2.1.1 Subjekty podílející se na výkonu veřejně prospěšných prací 

Subjekty, které se podílejí na výkonu VPP: 

- obce, státní nebo jiné obecně prospěšné instituce, které vystupují v pozici 

zaměstnavatele, 



 10 

- uchazeč o zaměstnání, s kterým potenciální zaměstnavatel uzavírá 

pracovněprávní vztah dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále zákoník práce), 

-  úřady práce doporučují uchazeče o zaměstnání ze své evidence a poskytují 

příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí. 

Obce, státní nebo jiné obecně prospěšné instituce vystupují dle § 112 zákona o 

zaměstnanosti v pozici zaměstnavatele a proto uzavírají s uchazečem o zaměstnání pracovní 

smlouvu dle zákoníku práce viz příloha 1. Pracovní smlouva musí být písemná a uzavírá se 

na dobu určitou a to na dobu max. 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.  

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon obsahující shodný a souhlasný projev 

vůle zaměstnavatele a zaměstnance směřující ke vzniku pracovního poměru. [6] 

 Tato smlouva musí dle § 34 zákoníku práce obsahovat tyto povinné údaje: 

- druh práce, který má zaměstnanec vykonávat u zaměstnavatele, 

- místo výkonu práce, 

- den nástupu do práce.  

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen přidělovat zaměstnanci práci podle 

pracovní smlouvy, platit mu za vykonanou práci, vytvářet podmínky pro plnění jeho 

pracovních úkolů a dodrţovat ostatní pracovní podmínky stanovené právními předpisy, 

smlouvou nebo stanovené vnitřním předpisem, 

Zaměstnanec je dle zákoníku práce povinen podle pokynů zaměstnavatele konat 

osobně práce podle pracovní smlouvy v rozvrţené týdenní pracovní době a dodrţovat 

povinnosti, které mu vyplývají z pracovního poměru.  

Vztah úřadu práce a obce, státní nebo jiné obecně prospěšné instituce 

Obce, státní nebo jiné obecně prospěšné instituce vytváří pracovní příleţitosti pro 

uchazeče o zaměstnání. Na základě zákona o zaměstnanosti jsou tyto pracovní příleţitosti 

vytvářeny na základě dohody s úřadem práce, který na ně můţe poskytnout obci a jiným 

organizacím (zaměstnavateli) příspěvek. 

Příspěvek lze poskytnout aţ do výše skutečně vyplacených mzdových nákladů na 

zaměstnance umístěného na tyto práce, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 
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na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které 

zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. [10] 

V dohodě mezi úřadem práce a zaměstnavatelem se potenciální zaměstnavatel 

zavazuje, ţe nové pracovní místa vytvořené v rámci VPP budou obsazovány pouze uchazeči o 

zaměstnání, kteří jim budou doporučeny úřadem práce.  

Odpovědnost za škodu 

Podle zákoníku práce odpovídá zaměstnanec zaměstnavateli za škodu, kterou mu 

způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním. Zaměstnanec dále odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních 

prostředků a jiných předmětů, které mu zaměstnavatel svěřil na základě písemného potvrzení. 

Výše poţadované náhrady škody, kterou způsobil zaměstnanec z nedbalosti, nesmí 

přesáhnout částku čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Způsobil-li 

zaměstnanec škodu úmyslně, v opilosti, nebo pod vlivem jiných návykových látek, pak toto 

omezení neplatí. 

Vznikne-li zaměstnanci při plnění pracovních úkolu škoda, kterou způsobí 

zaměstnavatel v souvislosti s porušením právních povinností nebo úmyslným jednáním 

zaměstnavatele proti dobrým mravům nebo mu ji způsobí v souvislosti s porušením právních 

povinností jiný zaměstnanec, pak zaměstnavatel za tuto škodu odpovídá. Pouţije-li 

zaměstnanec své nářadí, zařízení a předměty potřebné pro výkon práce, avšak bez souhlasu 

zaměstnavatele a vznikne-li na těchto věcech škoda, zaměstnavatel zaměstnanci za tuto škodu 

neodpovídá. Zaměstnavatel musí nahradit škodu v penězích, pokud neuvede poškození 

v předešlý stav. [6] 

2.2 Veřejná sluţba 

Od 1. ledna 2009 si lidé, kteří jsou déle neţ půl roku v hmotné nouzi, mohou zlepšit 

svou finanční situaci vykonáváním tzv. veřejné sluţby. Úprava výkonu veřejné sluţby je 

obsaţena v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů 

(dále zákon o pomoci v hmotné nouzi).  

Pro osoby, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze a které nejsou schopny 

si nalézt vhodné zaměstnání je veřejná sluţba jednou z moţností, jak si mohou zachovat a 
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rozvíjet své pracovních schopnosti a dovednosti. Veřejné sluţbě je připisován i důleţitý 

sociální rozměr, neboť pracovní činnosti pro obce a další organizace dochází k sociálnímu 

začleňování těchto osob a rovněţ napomáhá k dobrým vztahům mezi osobami v hmotné nouzi 

a ostatními občany. Veřejná sluţba je zároveň jeden z motivačních principů pomoci v hmotné 

nouzi. Protoţe kaţdý kdo pracuje, se snaţí zvyšovat své příjmy, a proto se musí mít lépe neţ 

ten, který nepracuje. 

Hmotnou nouzi osoby lze definovat jako stav, kdy osoba nemá dostatek finančních 

prostředků na zajištění svých základních ţivotních potřeb. Tato osoba si zároveň nemůţe své 

příjmy zvýšit vlastním přičiněním např. prací, prodejem nebo jiným vyuţitím vlastního 

majetku, uplatněním nároků a pohledávek. 

Základní dávka pomoci, kterou mohou osoby v hmotné nouzi řešit nedostatečný 

příjem rodiny, je příspěvek na ţivobytí. Dle novely zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v 

hmotné nouzi pokud osoba v hmotné nouzi pobírá příspěvek na ţivobytí déle neţ šest měsíců, 

pak dochází ke sníţení částky na ţivobytí na úroveň existenčního minima. Ke sníţení částky 

nedojde tehdy, pokud tato osoba, projeví snahu si zvýšit příjem vlastní prací minimálně v 

rozsahu 20 hodin měsíčně např. tím, ţe vykonává VPP, krátkodobé zaměstnání, veřejnou 

sluţbu a dobrovolnickou sluţbu. Pokud dosáhne poţadovaného počtu odpracovaných hodin, 

promítne se tato snaha do výše příspěvku na ţivobytí.  

V případě, ţe osoba, která pobírá příspěvek na ţivobytí ve veřejné sluţbě, odpracuje 

30 a více hodin měsíčně, dojde k navýšení jejich příspěvku na ţivobytí o polovinu rozdílu 

mezi jejich ţivotním minimem a existenčním minimem. Příklady částek jsou uvedeny 

v příloze 6. 

Veřejná sluţba je na území České republiky především zaměřena na pomoc obcím v 

činnostech, které zlepšují ţivotní prostředí v obci, udrţují čistotu ulic a jiných veřejných 

prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje i sociální péče. Organizují ji obce samotné 

nebo příspěvkové či jiné organizace, na které obce tuto aktivitu delegují. [19, 22] 

2.2.1 Subjekty veřejné sluţby a jejich povinnosti 

Subjekty, které se podílejí na výkonu veřejné sluţby: 

- obce, příspěvkové či jiné organizace, 
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- osoba vykonávající veřejnou sluţbu, 

- příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi, 

- pojistitel, pojišťuje odpovědnost za škodu a kryje případné škody, 

- MPSV. 

Obce, příspěvkové či jiné organizace, které organizují veřejnou sluţbu, uzavírají 

s osobou v hmotné nouzi písemnou smlouvu o výkonu veřejné sluţby viz příloha 2. Tato 

smlouva musí minimálně obsahovat tyto údaje: 

- identifikaci smluvních stran – tedy osoby vykonávající veřejnou sluţbu a obce či jiné 

organizace pověřené obcí, 

- podmínky výkonu veřejné sluţby – rozsah (od kdy do kdy, počet hodin), místo výkonu 

veřejné sluţby, činnosti vykonávané v rámci veřejné sluţby, vybavení pracovními a 

ochrannými prostředky je-li potřeba, 

- doba, na kterou se smlouva uzavírá a podmínky, kdy se smlouva vypovídá. [22] 

Obecně se doporučuje, u osob u nichţ je předpoklad dlouhodobějšího výkonu veřejné 

sluţby uzavírat smlouvy na dobu neurčitou s krátkou výpovědní lhůtou příp. výpovědí 

okamţitou. 

Povinnosti osoby vykonávající veřejnou sluţbu 

Tato osoba je povinna předloţit organizátorovi veřejné sluţby (odpovědný 

zaměstnanec obecního úřadu) smlouvu o výkonu veřejné sluţby. Organizátor jej zaznamená 

do evidence osob vykonávající veřejnou sluţbu na území obce. Dále osoba vykonávající 

veřejnou sluţbu seznámí se smlouvou orgán pomoci v hmotné nouzi a ten ji dá tiskopis, kde 

obec, příspěvková či jiná organizace uvede počet jim odpracovaných hodin za kalendářní 

měsíc. Vyplněný tiskopis předloţí orgánu pomoci v hmotné nouzi, který na jeho základě 

rozhodne o nároku na příspěvek na ţivobytí a o jeho výši. Osoba vykonávající veřejnou 

sluţbu musí tento postup opakovat kaţdý měsíc, po který vykonává veřejnou sluţbu.  

V případě, ţe dojde k ukončení činnosti během kalendářního měsíce, musí si 

vyzvednout nový tiskopis, kde obec, příspěvková či jiná obdobná organizace uvede jak počet 

odpracovaných hodin, tak i závěrečné hodnocení výkonu veřejné sluţby. Tento tiskopis 
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předloţí orgánu pomoci v hmotné nouzi a organizátorovi veřejné sluţby, který si do evidence 

zapíše údaje o ukončení veřejné sluţby. 

Osoba vykonávající veřejnou sluţbu nemá nárok na odměnu za vykonanou práci, 

neboť v závislosti na veřejné sluţbě je rozhodnuto o příspěvku na ţivobytí a jeho výši. [22] 

Povinnosti obecního úřadu v přenesené působnosti 

Obecní úřad v přenesené působnosti: 

 vede evidenci osob vykonávajících veřejnou sluţbu v obci, 

 organizuje a vydává pokyny při výkonu veřejné sluţby, provádí její kontrolu, 

 informuje orgán pomoci v hmotné nouzi, ţe osoba v hmotné nouzi začala 

vykonávat veřejnou sluţbu, kdy byla veřejná sluţba ukončena a jakým 

způsobem byla vykonávána, 

 na základě ţádost obecního úřadu podává informace, zda a jak byla veřejná 

sluţba osobou vykonávána. [12] 

Povinnosti obce v samostatné působnosti, odpovědnost za škodu 

Obec uzavírá s osobou v hmotné nouzi smlouvu o výkonu veřejné sluţby. V tomto 

případě je obec povinna uzavřít pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škodu na majetku 

nebo na zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou sluţbu způsobí třetí osobě nebo jí bude 

způsobena. V zákonu o pomoci v hmotné nouzi je stanoveno, ţe osoba vykonávající veřejnou 

sluţbu odpovídá pouze za škodu způsobenou úmyslně. Coţ znamená, ţe za všechny ostatní 

škody odpovídá obec (příp. organizace, která s ní uzavírá smlouvu o výkonu veřejné sluţby), 

proto má obec povinnost si pro tyto případy sjednat pojištění a případnou náhradu škody tak 

uhradí pojistitel. 

Ke krytí sjednaného pojistného poskytuje MPSV obci dotaci. Dotace se poskytuje obci 

v průběhu kalendářního roku zálohově a po uplynutí kalendářního roku ji obec vyúčtuje podle 

skutečně zaplaceného pojistného vynaloţeného na pojištění. Na základě výzvy ministerstva 

sdělí obec údaje potřebné pro výpočet výše dotace a zálohy na ni. 

Obec můţe poţádat příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o sdělení, zda osoba 

vykonávající veřejnou sluţbu jiţ někdy veřejnou sluţbu vykonávala a jaké bylo její 
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hodnocení. Potřebné informace budou poskytnuty obci příslušným úřadem bezodkladně. [12, 

22] 

2.2.2 Delegace veřejné sluţby 

Veřejnou sluţbu organizují obce samotné nebo příspěvkové či jiné organizace, na 

které obce tuto aktivitu delegují. Obec vykonává veřejnou sluţbu sama anebo ji deleguje na 

jiné organizace, zároveň je umoţněno, aby po vzájemné dohodě jedna obec organizovala 

veřejnou sluţbu za jinou obec. 

V případě delegace organizace veřejné sluţby na příspěvkovou či jinou organizaci se 

přenáší na tyto organizace povinnost uzavírání smluv o výkonu veřejné sluţby a pojistné 

smlouvy. V případě delegace veřejné sluţby na jinou organizaci musí být na obecním úřadě 

ustaven organizátor veřejné sluţby, který bude plnit úkoly obecního úřadu v přenesené 

působnosti. Mezi organizátorem veřejné sluţby a zástupcem organizace, kde je přenesen 

výkon veřejné sluţby se musí stanovit pravidla komunikace, způsob jakým bude obecní úřad 

a orgán pomoci v hmotné nouzi informování o uzavřených smlouvách, rozsahu výkonu 

veřejné sluţby a o jejím ukončení. Zástupce organizace provádí pokyny a kontrolu 

vykonávaných činností a organizátor kontroluje, zda je průběh výkonu veřejné sluţby 

v souladu s dohodou, kterou obec v souvislosti s delegací veřejné sluţby uzavřela 

s organizací.  

Organizace, která organizuje za obec veřejnou sluţbu, nemůţe ţádat o dotaci od 

MPSV na pojištění osob ve veřejné sluţbě. O dotaci můţe poţádat pouze obec. Pokud obec 

veřejnou sluţbu delegovala na jinou organizaci, která zajistila pojištění osob ve veřejné 

sluţbě, můţe obec za organizaci poţádat o dotaci a po obdrţení finančních prostředků je 

poskytnout organizaci. Při finančním vypořádání se státním rozpočtem za příslušný 

kalendářní rok se nejdříve organizace finančně vypořádá s obcí, ta poté s krajem a kraj s 

MPSV. 

V případech, kdy jedna obec vykonává veřejnou sluţbu pro jinou obec (obce), 

uzavírají obce dvě veřejnoprávní smlouvy koordinační, a to jednu na samostatnou působnost a 

druhou na přenesenou působnost. Tyto smlouvy stanoví, ţe orgány jedné obce budou 

vykonávat samostatnou a přenesenou působnost pro orgány jiné obce (obcí), které jsou 
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účastníky těchto smluv. Předmětem výše uvedených smluv musí být splnění konkrétního 

úkolu. V tomto případě úkolů stanovených v zákoně o pomoci v hmotné nouzi (§ 62b). [22] 

2.3 Obecně prospěšné práce 

Jako vzor této trestní sankce se uvádí „práce pro společnost“ (community service), 

která byla zavedena ve Velké Británii (v Anglii a Walesu) na počátku 70. let (Criminal Justice 

Act z roku 1972). V České republice byl poprvé trest obecně prospěšných prací právně 

zakotven v roce 1995 a zpočátku byl tento trest pojat jako alternativa k trestu odnětí svobody. 

S účinností od 1. 1. 2002 došlo k řadě změn a trest obecně prospěšných prací se stává 

alternativou kteréhokoliv trestu. Lze jej uloţit samostatně nebo vedle jiného trestu. Není 

moţná pouze kumulace tohoto trestu s trestem odnětí svobody. Dnes je tato sankce upravena 

v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále trestní zákoník). 

[3, 4] 

Podle trestního zákoníku můţe soud uloţit trest obecně prospěšných prací (dále OPP) 

ve výměře od 50 do 300 hodin (u mladistvých od 50 do 150 hodin) za přečin, tj. nedbalostní 

trestný čin a úmyslný trestný čin, na který trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní 

hranicí trestní sazby do pěti let, a dále vzhledem k povaze spáchaného trestného činu a 

moţnosti nápravy pachatele uloţení jiného trestu k dosaţení účelu trestu není třeba. 

V případě uloţení trestu OPP má odsouzený povinnost provést ve stanoveném rozsahu 

práce, které slouţí k obecně prospěšným účelům. Jedná se o údrţbu a úklid veřejných budov a 

prostranství, komunikací a podobných činností pro obec případně jiné činnosti ve prospěch 

státních nebo obecně prospěšných institucí se zaměřením na školství, kulturu, ochranu zdraví, 

poţární ochranu, ochranu ţivotního prostředí, podporu a ochranu mládeţe, ochranu zvířat, 

humanitární, sociální, charitativní, náboţenské, tělovýchovné a sportovní činnosti. Práce 

nesmí slouţit k výdělečným účelům odsouzeného. 

Trest OPP ukládá soud rozsudkem nebo trestním příkazem. Soud vydává po 

rozhodnutí usnesení, kterým nařizuje výkon trestu OPP a určuje konkrétní druh prací a místo 

jejich výkonu. Trest OPP je vykonáván v obvodu okresního soudu, ve kterém odsouzený 

bydlí. V případě, ţe odsouzený souhlasí, můţe být jeho trest vykonán i mimo tento obvod. 

Podle trestního zákoníku by měl soud při ukládání trestu OPP přihlédnout ke stanovisku 

pachatele, k jeho zdravotnímu stavu a k moţnosti uloţení tohoto trestu.  
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Na výkonu trestu OPP se mimo jiné podílí i probační a mediační sluţba (dále PMS). 

PMS provádí úkony probace a mediace ve věcech projednávaných v trestním řízení. Snaţí se 

především o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených 

s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních 

trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. 

PMS usiluje o prevenci dalšího trestného jednání pachatele a motivuje ho k převzetí 

odpovědnosti za způsobené škody a jeho opětovné zapojení do ţivota ve společnosti bez 

konfliktu se zákonem. [15, 20, 21] 

Probace je organizace a výkon dohledu nad obviněným, obţalovaným nebo 

odsouzeným, kontrola výkonu trestů nespojených s odnětím svobody, individuální pomoc 

obviněnému a působení na něj, aby vedl řádný ţivot. 

Mediací se rozumí mimosoudní řešení sporu mezi obviněným a poškozeným, které se 

provádí pouze s jejich výslovným souhlasem a směřuje k vyřešení jejich konfliktu. [8] 

2.3.1 Subjekty podílející se na výkonu obecně prospěšných prací 

Výkonu OPP se zúčastňují tyto subjekty: 

- soudy, které rozhodují o vině a trestu, 

- poskytovatel OPP - organizace, u nichţ jsou obecně prospěšné práce vykonávány,  

- probační a mediační sluţba, která zajišťuje výkon trestu OPP a provádí dozor 

nad pachatelem, informuje soud o výkonu alternativního trestu, 

- pachatel vykonávající trest OPP. 

Povinnosti pracovníků PMS 

Pracovník PMS vystupuje při zajištění výkonu trestu OPP v roli koordinátora činnosti 

všech zúčastněných subjektů. 

 Pracovník PMS předjednává se soudem moţnost uloţení trestu OPP, zjišťuje 

stanovisko pachatele k uloţení trestu OPP a dále vyhodnocuje rizika pro výkon tohoto trestu. 

Navrhuje konkrétní místo výkonu trestu a druh prací, sleduje průběh, informuje soud o 

vykonání OPP či případných potíţích.  
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Při komunikaci s poskytovateli OPP pracovník PMS zajišťuje administrativní 

záleţitosti souvisejícími s výkonem OPP, aktualizuje seznam poskytovatelů a pořádá pro ně 

seminář o tomto alternativním trestu. Zároveň je prostředníkem mezi soudem a 

poskytovatelem OPP, poskytovatel informuje pracovníka PMS o ukončení výkonu trestu a ten 

postupuje tuto informaci soudu. 

Ve vztahu k obviněnému či odsouzenému a poškozenému vystupuje jako osoba 

pověřena vedením případu. Poškozené informuje o jejich právech v průběhu trestního řízení a 

o moţnostech náhrady škody. Obviněnému dává informace ohledně OPP, snaţí se motivovat 

odsouzeného k výkonu trestu, kontroluje výkon OPP a plnění povinností a omezení uloţených 

soudem. [4] 

Povinnosti pachatele a jeho vztah s poskytovatelem OPP 

Odsouzený musí trest OPP vykonat osobně, ve svém volném čase a za výkon trestu 

nemá nárok na finanční odměnu. Trest musí být vykonán nejpozději do jednoho roku ode dne 

rozhodnutí soudu a do této doby se nezapočítává doba, kdy odsouzený trest nevykonával 

s ohledem na zdravotní či jiné překáţky, nebo byl ve vazbě nebo vykonával trest odnětí 

svobody. V případě, kdy odsouzený bez závaţného důvodu nenastoupí výkonu trestu, poruší 

tím podmínky soudu a ten můţe rozhodnout o způsobu výkonu trestu. Kaţdá i jen započatá 

jedna hodina nevykonaného trestu OPP se počítá za jeden den odnětí svobody. 

Jakmile soud nařídí výkon trestu je odsouzený povinen dostavit se na středisko PMS a 

zde mu je sdělen termín, kdy se dostaví k poskytovateli OPP. S poskytovatelem OPP uzavírá 

odsouzený dohodu o realizaci výkonu trestu OPP viz příloha 3. V dohodě jsou definovány: 

- pravidla spolupráce, 

- harmonogram s konkrétními termíny pro výkon OPP, 

- doba, během níţ je odsouzený povinen trest OPP vykonat, 

- poučení odsouzeného vedoucím zaměstnancem poskytovatele o bezpečnosti práce, 

pracovních a ochranných pomůckách. 

Poskytovatel OPP informuje PMS o ukončení výkonu trestu a ta zajistí předání této 

zprávy soudu. Na pachatele, kterému byl uloţen trest OPP, se hledí, jako by nebyl odsouzen, 

jakmile byl trest vykonán nebo bylo od výkonu trestu nebo jeho zbytku pravomocně 

upuštěno, následuje výmaz z rejstříku trestů. [4, 15] 
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Odpovědnost za škodu 

V trestním zákoníku ani v zákoně č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační sluţbě 

v platném znění není ţádným způsobem řešena odpovědnost za škodu, kterou způsobí 

odsouzený nebo mu bude způsobena při výkonu OPP. Z tohoto důvodu je potřeba pouţít 

ostatní právní předpisy a to především zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), kde je uvedeno, ţe kaţdý odpovídá za 

škodu, kterou způsobil porušením právních povinností. Odpovědnosti se však zprostí, 

prokáţe-li, ţe škodu nezavinil.  

Ve smyslu § 421 občanského zákoníku odpovídají vykonavatelé trestu OPP za 

poškození, ztrátu nebo zničení osobních ochranných a pracovník pomůcek, které převzali ke 

splnění svého úkolu. [7, 23]  
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3 SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA BOZP 

3.1 Obecné zásady zajištění BOZP 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (dále jen BOZP) lze vymezit jako souhrn 

právních, organizačních technických, technologických, zdravotních, hygienických, 

výchovných a dalších opatření, jejichţ cílem je dosaţení takového stavu pracovišť, 

pracovního prostředí a výkonu práce, při němţ nebude docházet k pracovním úrazům, 

nemocem z povolání a ani k jinému ohroţení zdraví a naopak bude dosahováno zkvalitnění 

pracovního ţivota. BOZP lze tedy definovat jako souhrn individuálních práv a povinností 

jednotlivých zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů, ve vztahu k výkonu konkrétní práce na 

konkrétním pracovišti. [5] 

V českém právním řádu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řešena 

především: 

 v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další poţadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování sluţeb mimo pracovněprávní 

vztahy (dále jen zákon o zajištění dalších podmínek BOZP),  

 v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Výkon státní kontroly v oblasti BOZP se řídí především tímto zákonem: 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2 Zákoník práce 

Zákoník práce upravuje: 

- pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které vznikají 

při výkonu závislé práce a některé právní vztahy před jejich vznikem, 

- dále právní vztahy kolektivní povahy,  

- zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství.  
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BOZP je v zákoníku práce upravena v části páté zejména v ustanoveních § 101 aţ § 

108, tato úprava je plně v souladu s právem Evropského společenství. Zákoník práce obsahuje 

jen základní právní úpravu práv a povinností zaměstnavatelů a zaměstnanců v oblasti BOZP. 

§ 107 zákoníku práce doplňuje poţadavky BOZP se zaměřením na technické aspekty. 

V hlavě první je upraveno zajišťování BOZP při práci s cílem předcházet nebo 

sniţovat rizika ohroţující ţivot a zdraví zaměstnanců, která souvisejí s výkonem práce. Dále 

definuje základní povinnosti zaměstnavatele k zajištění BOZP, přičemţ podrobněji 

řeší případy, kdy na jednom pracovišti se vyskytují zaměstnanci více zaměstnavatelů. 

Stanovuje, ţe jeho povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje i na všechny fyzické osoby, které 

se s jeho vědomím zdrţují na pracovišti. V § 102 pak upravuje oblast prevenci rizik a jejich 

vyhledávání. 

V hlavě druhé a třetí jsou specifikovány povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP ve 

vztahu k zaměstnanci včetně jeho úkolů při úrazech a nemocech z povolání a práva a 

povinnosti zaměstnanců a jejich účast na řešení otázek BOZP. Dále je zde upraveno 

poskytování a pouţívání osobních ochranných pracovních prostředků, pracovního oděvu a 

obuvi a čistících dezinfekčních prostředků.  

3.3 Zákon o zajištění dalších podmínek BOZP 

Zákoník práce je doplněn zákonem č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších 

podmínek BOZP. Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, 

upravuje v návaznosti na zákoník práce, další poţadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování sluţeb mimo pracovněprávní vztahy podle § 3 zákoníku práce. 

Zákon upravuje poţadavky: na pracoviště a pracovní prostředí, na pracoviště a 

pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce 

a pracovní postupy, bezpečnostní značky, značení a signály. [14] 

3.4 Zákon o ochraně veřejného zdraví  

Zákon upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany a 

podpory veřejného zdraví a soustavu orgánu ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a 
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pravomoc. Dále specifikuje úkoly dalších orgánů veřejné správy v oblasti hodnocení a 

sniţování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatíţení ţivotního prostředí. 

Ochrana zdraví při práci se blíţe zabývá díl 7 zákona, kde je specifikována 

kategorizace prací a způsob jejich zařazení do jednotlivých kategorií, rizikové práce a jejich 

evidence, povinnosti zaměstnavatele při pouţívání biologických činitelů a azbestu a 

poţadavky na dodrţení kvality teplé vody pro osobní hygienu zaměstnanců, v případech, kdy 

ji zaměstnavatel vyrábí. 

V § 37 zákona o ochraně zdraví je definována kategorizace prací. Podle míry výskytu 

faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců, a jejich rizikovosti pro zdraví se práce 

zařazují do čtyř kategorií. Kritéria, faktory a limity pro zařazení prací do kategorií stanoví 

vyhláška č. 432/2003 Sb., hodnocení rizika a minimální ochranná opatření stanoví zvláštní 

předpis. [9] 

Kategorie 1 – nepředpokládá se poškození zdraví. 

Kategorie 2 – poškození zdraví se můţe vyskytnout u vnímavých jedinců. 

Kategorie 3 – představuje riziko poškození zdraví u všech exponovaných jedinců. Expozice 

zaměstnanců překračuje stanovený limit pro daný faktor, k ochraně zdraví je nutné pouţívat 

osobní ochranné pracovní prostředky, mohou se vyskytovat nemoci z povolání. 

Kategorie 4 – přestavuje nejzávaţnější riziko. Riziko nelze vyloučit ani při pouţívání 

dostupných osobních ochranných pracovních pomůcek. Kategorie 4 není definována pro 

pracovní polohu, zátěţ chladem, psychickou zátěţ a zrakovou zátěţ. [1] 

V § 39 výše uvedeného zákona je definován pojem riziková práce. Rizikovou prací se 

rozumí práce:  

 při níţ je nebezpečí vzniku nemoci z povolání nebo jiné nemoci související s 

prací, je zařazená do kategorie třetí a čtvrté, 

 práce zařazená do kategorie druhé, o níţ takto rozhodne příslušný orgán 

ochrany veřejného zdraví nebo tak stanoví zvláštní právní předpis. 

Zákon stanovuje zaměstnavateli, na jehoţ pracovišti jsou vykonávány rizikové práce 

zvláštní povinnosti. [9] 
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3.5 Zákon o inspekci práce 

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce zřizuje a upravuje postavení orgánu inspekce 

práce, které vystupují jako kontrolní orgány v oblasti ochrany pracovních vztahů a podmínek, 

stanovuje působnost a příslušnost orgánu inspekce práce a jejich práva a povinnosti při 

kontrole. Rovněţ upravuje sankce, které mohou orgány inspekce práce uloţit za porušení 

stanovených podmínek. 

Tuto problematiku zajišťuje Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce. 

Inspektoráty práce provádějí především kontrolu povinností vyplývající z pracovněprávních 

předpisů, z právních předpisů na úseku bezpečnosti práce a technických zařízení a 

stanovených pracovních podmínek. 

Kontrolu a dozor nad dodrţováním předpisů o BOZP dle zákoníku práce mají i 

vedoucí zaměstnanci, kteří mají mimo jiné zajišťovat dodrţování právních a vnitřních 

předpisů a vytvářet příznivé pracovní podmínky a zajišťovat BOZP. Kontrolu nad stavem 

BOZP mají i odborové organizace. U zaměstnavatelů, kde není odborová organizace, mají 

zaměstnanci dle zákoníku práce právo si zvolit zástupce pro BOZP. Zaměstnavatel jej pak 

musí informovat o všech opatřeních týkajících se oblasti BOZP. [2, 11, 13] 
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4 PRÁVNÍ ÚPRAVA BOZP V RÁMCI VEŘEJNĚ 

PROSPĚŠNÝCH PRACÍ, VEŘEJNÉ SLUŢBY A 

OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH PRACÍ 

Veřejně prospěšné práce 

V zákoně o zaměstnanosti není řešen způsob zajišťování BOZP. Obec, státní nebo jiné 

prospěšné instituce, které mají zájem o výkon VPP v jejich působnosti, však uzavírají 

s uchazečem o zaměstnání klasickou pracovní smlouvu dle zákoníku práce. Proto vystupují 

v pozici zaměstnavatele a uchazeč v pozici zaměstnance. BOZP se tak řídí právní úpravou 

obecně platnou (viz kapitola 3). 

Veřejná sluţba 

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi je v § 18a), odst. 2 uvedeno, ţe při sjednání 

rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění BOZP se pro výkon veřejné 

sluţby pouţijí pracovněprávní předpisy. Pro výkon veřejné sluţby osobou mladší 18 let se 

pouţijí pracovněprávní předpisy upravující pracovní podmínky mladistvých zaměstnanců. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe při sjednání rozsahu pracovní doby a doby odpočinku 

lze pouţít pracovněprávní předpis tedy zákoník práce, ale pro podmínky k zajištění BOZP 

nelze pouţít pouze pracovněprávní předpis, jak je uvedeno v zákoně o hmotné nouzi, neboť 

úprava BOZP je řešena více právními předpisy neţ jen zákoníkem práce.  

Obecně prospěšné práce 

V trestním zákoníku není v rámci specifikace trestu a výkonu OPP ţádným způsobem 

řešena oblast BOZP. Přesto, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku a na ţivotním 

prostředí je zapotřebí vhodně vyuţít ustanovení BOZP, která jsou upravena v právních 

předpisech upravující pracovně právní vztahy (viz kapitola 3). 

4.1 BOZP při výkonu veřejně prospěšných prací 

Jak jiţ bylo uvedeno, pro výkon VPP uzavírá obec, státní nebo jiná instituce 

s uchazečem o zaměstnání klasickou pracovní smlouvu dle zákoníku práce, a proto se i BOZP 

řídí platnou právní úpravou, která byla blíţe specifikována v kapitole 3. V této kapitole byly 
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blíţe rozebrány základní povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP, tedy obce, která v této 

pozici vystupuje vůči zaměstnanci. 

Zaměstnavatel je povinen informovat zaměstnance o BOZP, především seznámení 

s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, 

které se týkají jeho práce a pracoviště. Tyto informace sděluje vedoucí zaměstnanec, který mu 

přiděluje práci a který zároveň vykonává její kontrolu. [2] 

Proškolení zaměstnance 

Při nástupu zaměstnance do práce zaměstnavatel zajistí jeho proškolení. Vedoucí 

pracovník zaměstnavatele je zejména povinen informovat zaměstnance: 

- o základních právech a povinnostech zaměstnanců dle zákoníku práce (základní 

zásady pracovně právních vztahů § 13 aţ § 15, změny pracovního poměru, 

pracovní doba a doba odpočinku, apod.), 

- základní práva a povinnosti zaměstnanců při vytváření zdravého a bezpečného 

pracovního prostředí, účast na řešení otázek BOZP, zajistit dostatečné a přiměřené 

informace a pokyny o BOZP, 

- do jaké kategorie byla zařazena jím vykonávaná práce, 

- o zásadách bezpečného chování na pracovišti, 

- o zásadách prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání,  

- o pracovních podmínkách ţen a mladistvých,  

- o zásadách bezpečné manipulace s břemeny, 

- o osobních ochranných pracovních prostředcích, 

- o zajištění první pomoci při pracovním úrazu a jeho ohlášení, 

- o zákazu vykonávat práce bez příslušného osvědčení (např.  svařování, vázání 

břemen, obsluha jeřábu, řízení manipulačních vozíků, opravy elektrických 

zařízení  apod.), 

- o dalších povinnostech, které vyplývají z právních předpisů vzhledem k povaze 

jeho práce. 
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O provedeném proškolení je zaměstnavatel povinen vést dokumentaci. Pro zajištění 

prokazatelnosti o proškolení zaměstnanců je zpracován zápis, který zaměstnanec podepisuje. 

V praxi bylo zjištěno, ţe tito zaměstnanci jsou před podepsáním pracovní smlouvy 

proškolení zaměstnancem úřadu a to buď bezpečnostním technikem, pokud je tato pozice 

zřízena anebo vedoucím zaměstnancem, který je pro tento účel proškolen osobou odborně 

způsobilou. Rozsah školení je stejný jako pro ostatní zaměstnance.  

Před zahájením konkrétní pracovní činnosti je zaměstnanec poučen o pracovním 

postupu na místě, na kterém bude činnost vykonávat. Toto poučení provádí zaměstnanec 

úřadu, který jim přiděluje a kontroluje odvedenou práci. 

Činnosti vykonávané v rámci veřejně prospěšných prací 

V rámci VPP vytváří obec, státní nebo jiná instituce pracovní příleţitosti spočívající 

především v údrţbě veřejných prostranství, v úklidu a v údrţbě veřejných budov a 

komunikací nebo v jiných obdobných činnostech v jejich prospěch. Kaţdá obec nebo instituce 

vyuţívá tyto zaměstnance pro výkon takových prací, které jsou pro ni nejpotřebnější. Tento 

druh činností je na základě zhodnocení výskytu a rizikovosti faktorů, které mohou ovlivnit 

zdraví zaměstnanců a úroveň zabezpečení jeho ochrany zařazen do různých kategorií 

v kategorizaci prací. [10] 

Zdravotní způsobilost 

Zaměstnanec nesmí vykonávat zakázané práce a práce, které svou náročností 

neodpovídají jeho schopnostem a jeho zdravotní způsobilosti. Zdravotní způsobilost k práci se 

posuzuje na základě lékařské prohlídky, která posoudí zdravotní stav zaměstnance a jeho 

způsobilost k výkonu dané činnosti. Při prohlídce se vychází ze základních informací o 

vykonávané práci, pracovním prostředí a pracovních podmínkách. Lékařskou prohlídku 

vykonává zařízení závodní preventivní péče. Nemá-li zaměstnavatel závodní lékařskou 

preventivní péči, můţe zdravotní prohlídku vykonat i registrující lékař zaměstnance, kterého 

však zaměstnavatel musí seznámit se všemi aspekty výkonu práce. [13] 
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Pracovní doba  

Pracovní dobou se rozumí doba, v níţ je zaměstnance povinen vykonávat pro 

zaměstnavatele, který s ním uzavřel pracovní smlouvu, pracovní činnosti v ní vymezené. 

Dobou odpočinku se rozumí doba, která není pracovní dobou ve smyslu výše uvedeného.  

Zaměstnavatel si rozvrhuje pracovní dobu sám dle svých potřeb a stanoví zaměstnanci 

začátek a konec pracovní směny.  

Délku pracovní doby zaměstnance nesmí přesáhnout 40 hodin týdně a 12 hodin 

v jednotlivých dnech. Kdyţ je zaměstnance mladší 18 let, nesmí délka jejich pracovní činnosti 

překročit 30 hodin týdně a v jednotlivých dnech 6 hodin.  

Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout nejdéle po šesti hodinách nepřetrţitého 

výkonu pracovní činnosti přestávku v práci na jídlo a oddech v délce trvání nejméně 30 

minut. Pro osoby mladší 18 let musí být tato 30 minutová přestávka nejdéle po čtyřech a půl 

hodinách nepřetrţité pracovní činnosti.  Zaměstnance nemá nárok na přestávku na začátku a 

na konci pracovní činnosti. Do pracovní doby se poskytnuté přestávky v práci na jídlo a 

oddech nezapočítávají. [6, 13] 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Osobní ochranné pracovní prostředky poskytne zaměstnavatel zaměstnanci pouze v 

případě, kdy není moţné odstranit nebo dostatečně omezit rizika, pokud byla pro příslušnou 

činnost stanovena. Osobní ochranné pracovní prostředky jsou ochranné prostředky, které musí 

chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohroţovat jejich zdraví a nesmí bránit při výkonu 

práce.  

Zaměstnavatel poskytuje také jako osobní ochranné pracovní prostředky pracovní 

oděv nebo obuv, ale pouze v prostředí, kde oděv a obuv podléhá mimořádnému opotřebení 

nebo znečištění anebo plní ochrannou funkci. Osobní ochranné pracovní prostředky poskytuje 

zaměstnavatel zaměstnanci bezplatně. [13] 

Protoţe se jedná o různé činnosti, které jsou v rámci VPP vykonávány, poskytuje 

zaměstnavatel osobní ochranné pracovní prostředky svým zaměstnancům dle typu práce a její 

rizikovosti.  
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Zaměstnavatel rovněţ zajišťuje pracovní pomůcky a nese náklady s tím spojené.  

Z informací z praxe vyplývá, ţe při poskytování osobních ochranných pracovních 

prostředků se přístup jednotlivých obcí, organizací liší. Některé je poskytují stejným 

způsobem jako svým zaměstnancům včetně oděvu a obuvi, naopak některé menší obce 

poskytují pouze rukavice, reflexní vestu a krém na ruce. 

Postup při vzniku pracovního úrazu 

Pracovním úrazem ve smyslu zákoníku práce je poškození zdraví nebo smrt 

zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným 

působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v příme souvislosti s ním. Za 

pracovní úraz se taky povaţuje úraz, který zaměstnanec utrpěl pro plnění pracovních úkolů. 

Za smrtelný pracovní úraz se povaţuje takové poškození zdraví, které způsobilo smrt 

po úrazu nebo jehoţ následky zaměstnanec zemřel nejpozději do jednoho roku. 

V případě pracovního úrazu je zaměstnanec bezodkladně povinen jej oznámit svému 

nadřízenému, pokud je toho vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen. Zaměstnanec je 

rovněţ povinen nahlásit pracovní úraz jiné osoby, jehoţ byl svědkem. 

Zaměstnavatel, u něhoţ došlo k pracovnímu úrazu, musí zajistit poskytnutí první 

pomoci zraněnému zaměstnanci, objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. Prvotnímu 

objasnění by měli být přítomen zaměstnanec, pokud to jeho zdravotní stav umoţňuje, svědci a 

zástupci odborové organizace nebo zástupce BOZP. Zaměstnavatel nesmí bez závaţných 

důvodů měnot stav na místě úrazu aţ do objasnění příčin a okolnosti vzniku pracovního 

úrazu. Zaměstnavatel po ukončení šetření stanoví nápravná opatření a rovněţ je povinen 

přijímat taková opatření proti opakování pracovních úrazů. 

Evidnce všech úrazů se zaznamenává do knihy úrazů a to i tehdy kdyţ nebyla 

způsobena pracovní neschopnost. Zaměstnanec má právo nahlíţet do evidence, která je 

vedena v souvislosti s jeho úrazem. 

Zaměstnavatel sepisuje záznam o úrazu a vede dokumentaci o všech pracovních 

úrazech, jejichţ následkem došlo ke zranění zaměstnance s pracovní neschopností delší neţ 3 

kalendářní dny nebo k úmrtí zaměstnance. Zaměstnavatel sepisuje záznam o úrazu nejpozději 
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do 5 kalendářních dnů po oznámení pracovního úrazu. Jedno vyhotovení náleţí poškozenému 

zaměstnanci příp. jeho rodině v případě smrti. [2, 13] 

Dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., je zaměstnavatel povinen bez zbytečného odkladu 

ohlásit pracovní úraz: 

- územně příslušnému útvaru Policie České republiky, v případě, ţe zjištěné 

skutečnosti nasvědčují, ţe byl spáchán trestný čin, 

- odborové organizaci a zástupci pro oblast BOZP, 

- příslušnému oblastnímu inspektorátu práce, došlo-li k úrazu u fyzické nebo 

právnické osoby, která podle jiného právního předpisu podléhá jeho kontrolní 

působnosti, a trvá-li  hospitalizace úrazem postiţeného zaměstnance více neţ 5 dnů 

nebo lze-li vzhledem k povaze zranění takovou dobu hospitalizace předpokládat, 

- příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, podléha-li činnost, pracoviště nebo 

technické zařízení vrchnímu dozoru podle jiného právního předpisu, jde-li o 

závaţný pracovní úraz podle jiného práního předpisu, 

- zaměstnavateli, který zaměstnance k práci u něho vyslal nebo dočasně přidělil, 

- zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec s pracovním úrazem pojištěn. 

V případě, smrtelného úrazu je zaměstnavatel pracovní úraz povinen vţdy nahlásit 

územně příslušnému útvaru Policie České republiky, ostatní organizace zůstavají stejné jako 

výše uvedené. 

Tento předpis dále stanovuje komu jsou záznamy o pracovních úrazech za uplynulý 

měsíc zasílány a komu jsou zasílány v případě smrtelného úrazu.  

Odškodnění při vzniku pracovního úrazu 

V případě pracovního úrazu jsou zraněný zaměstnanec případně pozůstalí odškodněni 

dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění 

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ve znění 

pozdějších předpisů. Od roku 2013 bude odškodňování řešeno dle poţadavků zákona č. 

266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
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4.2 BOZP při výkonu veřejné sluţby 

Dle metodického pokynu k veřejné sluţbě č. 1/2009, který vydalo MPSV má obec 

(organizace) povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví osoby v hmotné nouzi 

vykonávající veřejnou sluţbu. Při zajišťování BOZP bere obec v úvahu případná rizika 

plynoucí z výkonu konkrétní pracovní činnosti, vykonávané osobou v hmotné nouzi, která by 

mohla způsobit ohroţení jejich ţivota a zdraví. 

Dále musí soustavně vyhledávat nebezpečné situace, a to i v případě, kdy dojde ke 

změně povahy pracovní činnosti v rámci výkonu veřejné sluţby. Obec nebo organizace 

vyuţívají pomoci odborně způsobilé osoby k vyhledávání, hodnocení a prevenci rizik. 

V případech, kdy obec (organizace) takovéto posouzení rizik jiţ mají zpracováno, pouţijí 

těchto výsledků i pro účely veřejné sluţby. 

Před nástupem osob v hmotné nouzi k výkonu veřejné sluţby zajistí obec nebo 

organizace seznámení těchto osob s riziky pracovní činnosti, kterou budou vykonávat a dále s 

opatřením na ochranu před jejich působením. Pro zajištění prokazatelnosti o poučení těchto 

osob je vytvořen zápis, který je osobou v hmotné nouzi podepsán.  

Činnosti vykonávané v rámci veřejné sluţby 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi obecně specifikuje činnosti, které jsou vykonávany 

v rámci veřejné sluţby jedná se především o činnosti jako jsou udrţování čistoty ulic a jiných 

veřejných prostranství, pomoc v oblasti zlepšování ţivotního prostředí a pomoc v oblasti 

kulturního rozvoje a sociální péče. Blíţe jsou tyto činnosti uvedeny v příloze č. 5 Seznam 

činností při výkonu veřejné sluţby. [12] 

Zdravotní způsobilost 

Obec (organizace) nesmí připustit, aby osoba v hmotné nouzi vykonávající veřejnou 

sluţbu konala zakázané práce a práce, které svou náročností neodpovídají schopnostem a 

zdravotní způsobilosti této osoby. Za tímto účelem se musí osoba v hmotné nouzi podrobit 

preventivní zdravotní prohlídce u svého lékaře anebo u smluvního lékaře obce (organizace), 

v případech, kdy to obec (organizace) vyţadují. Osoba v hmotné nouzi můţe poţádat 

příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi o poskytnutí příspěvku na úhradu poplatku za 

vystavení potvrzení od ošetřujícího lékaře. 
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Pokud obec nebo organizace sepisuje s osobou v hmotné nouzi smlouvu o výkonu 

veřejné sluţby kaţdý měsíc a pracovní náplň se nemění, pak stačí jedna zdravotní prohlídka 

provedena před prvním nástupem na veřejnou sluţbu. [22] 

Pracovní doba  

Jelikoţ se pro obecná ustanovení o pracovní době, její délce, stanovením týdenní 

pracovní doby a rozvrţení přestávky v práci v rámci veřejné sluţby pouţívá ustanovení 

zákoníku práce, pouţije se obdobně jako pro případ VPP.  

Stanovení pracovní doby se uvede ve smlouvě o výkonu veřejné sluţby. V případech, 

kdy bude chtít obec (organizace) určit pracovní dobu předem, musí být tento způsob rozvrţení 

sjednán ve smlouvě, neboť zákoník práce podle, kterého se vychází, předpokládá rozvrţení 

pracovní doby předem.  

V praxi je nejvíce vyuţívaná pracovní doba v době trvání do 6 hodin u osob starších 

18 let, neboť pokud osoba v hmotné nouzi pracuje méně neţ šest hodin v jednotlivých dnech, 

pak přestávka na jídlo a oddech nemusí být vůbec poskytnuta.  

Obec (organizace) vede u jednotlivých osob evidenci odpracované pracovní doby. 

Počet odpracovaných hodin v kalendářním měsíci uvádí obec (organizace) na tiskopise, který 

vydává osobě v hmotné nouzi orgán pomoci v hmotné nouzi. [25] 

Proškolení osoby vykonávající veřejnou sluţbu 

Metodický pokyn k veřejné sluţbě č. 1/2009 stanovuje, ţe obec (organizace) zajistí 

před nástupem do výkonu veřejné sluţby školení, kde tyto osoby v hmotné nouzi seznámení s 

riziky pracovní činnosti, kterou budou v rámci veřejné sluţby osoby v hmotné nouzi 

vykonávat a s opatřeními na ochranu před jejich působením. Školení provádí zaměstnanec 

obce, organizace v pozici bezpečnostní technik nebo zaměstnanec obce (organizace) 

odpovědný za výkon veřejné sluţby, který je proškolen odborně způsobilou osobou. O 

poučení se vyhotoví zápis, který osoba v hmotné nouzi podepíše.  

V praxi se k proškolení se vyuţívá podobný postup jako u VPP, kdy před podepsáním 

smlouvy o výkonu veřejné sluţby je osoba v hmotné nouzi proškolena výše uvedeným 

zaměstnancem v základním rozsahu. Zde je rozdílný přístup obcí, některé toto školení mají ve 

stejném rozsahu jako pro ostatní zaměstnance a některé spíše menší obce dělají toto školení 
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zkrácenou formou. A opět je před zahájením konkrétní pracovní činnosti poučen o pracovním 

postupu na místě, na kterém bude činnost vykonávat. Toto poučení provádí zaměstnanec 

úřadu, který jim přiděluje a kontroluje odvedenou práci. 

Osobní ochranné pracovní prostředky 

Obecné ustanovení týkající se osobních ochranných pracovních prostředků je stejné 

jako v případě VPP.  

Dle informací z  praxe bylo zjištěno, ţe obce (organizace) poskytují ve většině případů 

pouze rukavice a reflexní vestu. Ostatní osobní ochranné pracovní prostředky neposkytují, 

neboť pracovní činnost je vykonávaná v prostředí, kde oděv a obuv nepodléhá mimořádnému 

opotřebení ani znečištění a neplní ochrannou funkci. Osobám vykonávajícím veřejnou sluţbu 

je doporučeno, aby se k výkonu práce vybavili pevnou obuvi a vlastním oblečením vhodným 

pro přidělenou práci. [22] 

Z výše uvedeného je zřejmé, ţe obce (organizace) vyuţívají publikaci Obec a veřejná 

sluţba, kterou vydalo MPSV, kde je toto uvedeno v návrhu směrnice upravující BOZP pro 

výkon veřejné sluţby.  

Pracovní pomůcky 

Pracovní pomůcky poskytuje osobě vykonávající veřejnou sluţbu obec (organizace). 

Z praxe vyplývá, ţe s ohledem na činnosti, které jsou v rámci výkonu veřejné sluţby 

vykonávány, se jedná především o ruční nářadí (metlu, lopatu, ruční kolečko, ruční kosu, 

apod.) a nejsou vyuţívána elektrická a podobná zařízení. K výkonu práce můţe být případně 

pouţita mechanizace na manuální pohon (ruční kultivátor, zhutňovač zeminy apod.).  

Postup při vzniku úrazu 

V případě, ţe při výkonu veřejné sluţby vznikne osobě vykonávající veřejnou sluţbu 

úraz nebo jiná majetková škoda, popřípadě vznikne škoda na zdraví nebo majetku třetí osoby, 

musí osoba vykonávající veřejnou sluţbu tuto skutečnost neprodleně nahlásit odpovědné 

osobě za výkon veřejné sluţby. Ta provede prvotní prošetření příčin a okolnosti vzniku úrazu 

ve spolupráci se zástupcem města nebo jeho pověřným pracovníkem (bezpečnostním 

technikem), poté zapíše úraz do deníku drobných poranění nebo do knihy úrazů, kde vede 
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evidenci o všech vzniklých úrazech. V případě, ţe vznikne pracovní neschopnost delší neţ 3 

kalendářní dny musí zástupce města nebo pověřený pracovník (bezpečnostní technik) sepsat 

záznam o úrazu a to nejpozději do 5 pracovních dnů po oznámení pracovního úrazu. [22] 

Další postup v souvislosti se vzniklým úrazem osoby v hmotné nouzi je totoţný jako 

v případě VPP. 

Odškodnění při vzniku úrazu 

V případě úrazu jsou zraněná osoba v hmotné nouzi nebo případní pozůstalí 

odškodněni z pojištění odpovědnosti za škodu, které má obec (organizace) dle zákona o 

pomoci v hmotné nouzi povinnost uzavřít.  

4.3 BOZP při výkonu obecně prospěšných prací 

V rámci právní úpravy výkonu trestu OPP není řešena oblast BOZP. Při výkonu tohoto 

trestu je však zapotřebí předcházet moţným škodám na zdraví a majetku a proto se v praxi 

vyuţívají k stanovení základních principů bezpečnosti při výkonu trestu stávající právní 

předpisy, které upravují BOZP v rámci pracovně právních vztahů. Dále organizace, které 

umoţňují výkon OPP, vyuţívají k zajištění BOZP. Doporučení k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci osobám odsouzeným k výkonu trestu OPP, které bylo zpracováno pro 

Probační a mediační sluţbu. [23] 

Organizace, u které odsouzený trest OPP vykonává, má tedy stejné povinnosti jako 

v pracovněprávním vztahu.  

Proškolení odsouzeného 

Dle Doporučení k zajištění BOZP osobami odsouzenými k výkonu trestu OPP zajistí 

organizace před nástupem odsouzeného k výkonu trestu seznámení odsouzeného s moţnými 

riziky vyskytujícími se na pracovišti, právními a ostatními předpisy, které se k vykonávané 

práci vztahují.  

Dále je doporučeno, aby odsouzený byl seznámen s návody k obsluze strojů, přístrojů 

a nářadí s vlastnostmi chemických látek nebo biologických činitelů a ostatních aspektů 

pracovního a ţivotního prostředí. V případě, ţe organizace jiţ mají zaměstnance, kteří 
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vykonávají stejný druh práce jako, který bude zadán odsouzenému v souvislosti s výkonem 

OPP, seznámí odsouzeného obdobným způsobem jako svého zaměstnance. 

 Toto seznámení provede osoba odborně způsobilá k těmto úkonům, kterou určí 

organizace. O prokazatelnosti tohoto seznámení se vyhotoví zápis, který odsouzený podepíše. 

[23] 

V praxi jsou většinou odsouzení proškolení v rozsahu základního školení a poučeni o 

pracovním postupu na místě výkonu práce a to před zahájením konkrétní pracovní činnosti. 

Většinou obě školení provádí zaměstnanec, který s nimi uzavírá dohodu o realizaci výkonu 

trestu OPP. U některých organizací je základní školení prováděno zkrácenou formou. 

Činnosti vykonávané v rámci OPP 

Dle trestního zákoníku má odsouzený povinnost vykonat ve stanoveném rozsahu práce 

k obecně prospěšným účelům spočívající v údrţbě veřejných prostranství, úklidu a údrţbě 

veřejných budov a komunikací nebo jiných činnostech ve prospěch obcí, nebo ve prospěch 

státních nebo jiných obecně prospěšných institucí, které se zabývají vzděláním a vědou, 

kulturou, školstvím, ochranou zdraví, poţární ochranou, ochranou ţivotního prostředí, 

podporou a ochranou mládeţe, ochranou zvířat, humanitární, sociální, charitativní, 

náboţenskou, tělovýchovnou a sportovní činností. 

Poskytovatelé předkládají PMS nabídku volných míst pro výkon práce a ta po 

projednání se soudem navrhuje místo výkonu trestu a druh práce, na kterou bude odsouzený 

přidělen. Druh práce na kterou je odsouzený přidělen, je vybírána i dle kvalifikace 

odsouzeného. Seznam poskytovatelů je uveden na internetových stránkách PMS České 

republiky. 

Zdravotní způsobilost 

Zdravotní způsobilost pachatele odsouzeného k výkonu trestu OPP posuzuje soud, 

který trest uloţil. Předseda senátu můţe výkon trestu OPP odloţit, jestliţe z lékařských zpráv 

vyplývá, ţe odsouzený není schopen trest vykonat vzhledem k přechodnému zhoršení stavu. 

Těhotné ţeně a matce novorozeného dítěte předseda senátu odloţí nebo přeruší výkon trestu 

OPP na dobu jednoho roku po porodu.  
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V případě, ţe organizace má za to, ţe vzhledem ke konkrétním pracovním podmínkám 

je zapotřebí ověřit zdravotní způsobilost ještě před zahájením práce, můţe si po dohodě 

s odsouzeným vyţádat vykonání preventivní zdravotní prohlídky u smluvního lékaře 

organizace příp. u ošetřujícího lékaře odsouzeného, za podmínky, ţe organizace seznámí 

lékaře s druhem a výkonem konkrétní práce. [23] 

Pracovní doba 

V legislativě není ţádným způsobem pracovní doba odsouzených vykonávajících trest 

OPP stanovena. Záleţí na organizaci, jakým způsobem bude délku pracovní činnosti 

organizovat. Obecně se však doporučuje postupovat stejně jako u běţného zaměstnance jak 

bylo uvedeno v předchozí kapitole. V případě, ţe organizace poskytne odsouzenému 

přestávku v práci na jídlo a oddech, tato doba, po kterou není vykonávaná práce, se 

nezapočítává do odpracovaných hodin.  

Organizace ve spolupráci s odsouzeným vypracuje harmonogram výkonu trestu OPP, 

kde se zohledňují potřeby organizace a časové moţnosti odsouzeného. Dohodnuté termíny dle 

harmonogramu jsou pro odsouzeného závazné. V případě, ţe se odsouzený opakovaně bez 

omluvy nedostaví k výkonu trestu dle harmonogramu, je to důvod pro zrušení dohody o 

realizaci výkonu trestu OPP. Odpracované hodiny zapisuje odpovědná osob do výkazu 

odpracovaných hodin. [24] 

Osobní ochranné pracovní prostředky, pracovní pomůcky 

Obecná ustanovení týkající se osobních ochranných pracovních prostředků a 

pracovních pomůcek v souvislosti s výkonem trestu OPP jsou totoţná s ujednáními 

uvedenými v kapitole BOZP v rámci VPP. Pouze, kde je uveden zaměstnavatel nahradí se 

organizací a kde je zaměstnanec nahradí se odsouzeným. 

V praxi bylo zjištěno, ţe opět většina organizací poskytuje pouze rukavice, reflexní 

vestu a v některých případech ochranný štít a brýle. Při práci odsouzení vyuţívají širokou 

škálu pracovních pomůcek, bylo i zjištěno, ţe pracují s elektrickými a benzinovými stroji 

(křovinořez, pila, apod.), ve většině případů, pak jsou seznámeni s obsluhou těchto strojů. 

Toto seznámení s návodem obsluhy provádí mistr a je prokazatelným způsobem 

zaznamenáno. 
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Postup při vzniku úrazu 

V případě, ţe při výkonu trestu OPP vznikne odsouzenému úraz musí tuto skutečnost 

neprodleně nahlásit odpovědnému pracovníkovi. Ten provede objasnění příčin úrazu a 

provede o něm zápis do knihy úrazů. Další postup jiţ není nikde stanoven. [24] 

Z oslovených organizací bylo zjištěno, ţe doposud neměli ţádný úraz odsouzeného a 

tak nevěděli jak by postupovali, ale zřejmě by postupovali stejně jako u svých zaměstnanců.  

Odškodnění při vzniku úrazu 

Protoţe se nejdená o klasický pracovněprávní vztah, není organizace povinna hradit 

zdravotní a sociální pojištění ani zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při 

pracovním úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnanců. Rovněţ není legislativně zakotvena 

povinnost organizace mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu, které by krylo případné 

škody vzniklé na zdraví a majetku odsouzeného, jak je tomu u veřejné sluţby. 

4.4 Současný stav zajištění BOZP při výkonu veřejně 

prospěšných prací, veřejné sluţby a obecně prospěšných prací 

S ohledem na informace uvedené v kapitolách 4.1 aţ 4.3 můţeme dojít k závěru, ţe 

v praxi všechny tři typy výkonu práce vycházejí ze stejných právních předpisů upravujících 

oblast BOZP. Zákony upravující výkon jednotlivých prací (VPP, veřejné sluţby, OPP) však 

jednoznačně nedefinují oblast zajištění BOZP.  

Pouze u výkonu veřejně prospěšných prací je v zákoně o zaměstnanosti uvedeno, ţe 

se jedná o zaměstnavatele a zaměstnance z čehoţ lze usuzovat, ţe se pro tento pracovní vztah 

pouţije zákoník práce a ostatní předpisy upravující oblast BOZP.  

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi, který definuje výkon veřejné sluţby, se uvádí, ţe 

při sjednání rozsahu pracovní doby, doby odpočinku, podmínek pro zajištění BOZP se pro 

výkon veřejné sluţby pouţijí pracovněprávní předpisy. Jak jiţ bylo uvedeno, z tohoto 

ujednání vyplývá, ţe lze sice pouţit ustanovení zákoníku práce pro sjednání rozsahu pracovní 

doby a doby odpočinku, ale pro oblast BOZP nelze pouţít jen pracovněprávní předpis, ale je 

třeba pouţít i dalších právních předpisů k zajištění BOZP. MPSV vydalo Metodický pokyn 

k veřejné sluţbě č. 1/2009, který je doporučující a byl zpracován pro obce a organizace, které 

poskytují veřejnou sluţbu. Tento metodický pokyn rovněţ uvádí, ţe se pro výkon veřejné 



 37 

sluţby pouţije především ustanovení zákoníku práce. Tudíţ lze konstatovat, ţe právní úprava 

pro výkon veřejné sluţby je nedostatečná, neboť úplně neřeší podmínky k zajištění BOZP. 

V trestním zákoně, který upravuje výkon obecně prospěšných prací, není ţádným 

způsobem řešena oblast BOZP. V praxi se však vyuţívá Doporučení k zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci osobám odsouzeným k výkonu trestu OPP. Toto doporučení pak 

pouţívají organizace, které vyuţívají odsouzené k výkonu pracovní činnosti. Protoţe rozsah 

prací není ohraničený a není předem specifikováno pracovní prostředí, nelze jednoznačným 

způsobem stanovit v tomto doporučení rizika a opatření k zajištění BOZP. V praxi nelze 

vyuţívat pouze doporučení pro úpravu BOZP pro výkon OPP, ale musí se doplnit dle 

vlastních specifických podmínek pro danou pracovní činnost.  

Ze zákona o zaměstnanosti vyplývá, ţe pro výkon VPP se pouţije zákoník práce. Mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem se tak uzavírá pracovní smlouva dle zákoníku práce a jedná 

se tak o pracovněprávní vztah. Pro výkon veřejné sluţby uzavírá obec (organizace) s osobou 

v hmotné nouzi dle zákona o pomoci v hmotné nouzi smlouvu o výkonu veřejné sluţby a pro 

výkon trestu OPP uzavírá organizace s odsouzeným, na základě usnesení soudu o nařízení 

výkonu trestu OPP, dohodu o realizaci výkonu trestu OPP. Lze konstatovat, ţe i kdyţ při 

výkonu VPP a výkonu veřejné sluţby se vyuţívají ustanovení zákoníku práce, zákoník práce 

tyto pojmy nevysvětluje.  

S ohledem na výše uvedené, můţeme říci, ţe osoby vykonávající veřejnou sluţbu a 

trest OPP nejsou v klasickém pracovně právním vztahu, jak je tomu u VPP. Zákoník práce 

neupravuje pojem osoby vykonávající veřejnou sluţbu a osoby vykonávající trest OPP, proto 

by k nim mělo být přistupováno jako k fyzickým osobám dle § 101 odst. 5 zákoníku práce, 

který definuje povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP pro všechny fyzické osoby, které se 

s vědomím zaměstnavatele zdrţují na jeho pracovišti.  

Právní úprava specifikující výkon jednotlivých prací, stanovuje oblasti, ve kterých 

mohou být tyto práce vykonávány. Tyto práce jsou ve většině případu sice podobné, ale 

protoţe jsou vykonávaný v různém prostředí, tak z toho plynou i různá rizika, proto by měla 

kaţdá obec (organizace) tyto rizika zhodnotit a zajistit správný přístup k BOZP jako u svých 

zaměstnanců a přijímat opatření k předcházení těchto rizik. V rámci publikace Obec a veřejná 

sluţba, kterou vydalo MPSV je v návrhu směrnice upravující BOZP pro výkon veřejné sluţby 

uvedeno, ţe činnosti, které vykonávají osoby v hmotné nouzi, se zařazují dle hodnocení rizik 
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do kategorie 1. v Kategorizaci prací. S tímto tvrzením si však dovolím nesouhlasit, neboť 

nelze dopředu stanovit kategorii dané činnosti, aniţ by došlo k posouzení konkrétních 

pracovních podmínek a vlivů na daném pracovišti. To znamená, ţe i kdyţ je vykonávaná 

stejná činnost, můţe být u různých obcí zařazena do různých kategorií, neboť se vykonává 

v jiném prostředí. 

Osobám, které vykonávají práce v rámci VPP, veřejné sluţby a OPP jsou poskytované 

osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní pomůcky dle rozsahu a rizikovosti činnosti, 

které vykonávají pro obec (organizaci). V praxi však obce při výkonu veřejné sluţby a 

výkonu trestu OPP ve většině případů osobní ochranné pracovní prostředky s výjimkou 

rukavic a reflexních vest neposkytují, neboť předpokládají, ţe u vykonávaných činností to 

není zapotřebí. Lze však konstatovat, ţe tento postup není vţdy zcela správný, neboť i při 

úklidu můţe obuv a oděv podléhat mimořádnému opotřebení a zároveň můţe oděv a obuv 

plnit ochrannou funkci. Obce (organizace) si tuto skutečnost sice uvědomují, ale protoţe tyto 

osoby vykonávají práce na omezenou dobu například na 1 měsíc, tak obce neposkytnou 

osobní ochranné pracovní prostředky, neboť se snaţí vyhnout dodatečným ekonomickým 

nákladům. 

Z praxe bylo zjištěno, ţe u všech typů výkonu práce probíhá jak školení v základním 

rozsahu tak poučení o pracovním postupu. Proškolení zajišťuje vţdy zaměstnanec úřadu a to 

buď bezpečnostní technik anebo zaměstnance, který byl proškolen odborně způsobilou 

osobou. V praxi bylo zjištěno, ţe některé menší obce školí základní rozsah školení osoby 

vykonávající veřejnou sluţbu a odsouzeného pouze ve zkrácené formě. V praxi bylo u 

konkrétní organizace umoţňující výkon trestu OPP zjištěno, ţe poučení o bezpečnosti je 

pouze obecné a v některých případech můţe být nedostačující vzhledem k pracovišti, kde 

svou činnost, byť jen pomocného charakteru, vykonávají. Toto vyplývá z poučení o 

bezpečnosti práce při výkonu OPP, kde se uvádí:  

„Při pochůzkách na stavbách, provozech a pracovištích si počínejte obezřetně a 

pohybujte se pouze tam, kde máte určenou pracovní činnost.“ 

„Výkladku a nakládku vozidel může provádět pouze se souhlasem, podle pokynů a za 

dozorů řidiče. Otvírání bočnic, klanic a zadního čela nesmíte provádět sami, ale pouze tehdy, 

když Vás řidič požádá o pomoc. Při jejich otvírání se nezdržujte v prostoru, kde byste mohl 

být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen. [příloha 7] 
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Pracovní doba je pro VPP, veřejnou sluţbu a obecně prospěšné práce rozdílná. 

V rámci VPP se jedná o běţný pracovní vztah, v rámci kterého se většinou odpracovává 160 

hodin měsíčně, s osmihodinovou pracovní dobou. Kdeţto u veřejné sluţby je povinnost 

odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně, proto je moţno pracovní dobu rozvrhnout dle potřeb 

obce (organizace). To znamená, ţe můţe dojít k odpracování během jednoho týdne po 4 

hodinách denně a nemusí být ani poskytovány přestávky v práci na oddech a jídlo. Podobně je 

tomu u výkonu trestu OPP, kdy soud stanoví kolik hodin má odsouzený v rámci trestu 

odpracovat. Protoţe odsouzený má často normální zaměstnání a výkon trestu odpracovává ve 

svém volném čase, je harmonogram výkonu práce zcela odlišný neţ u běţných zaměstnanců. 

Odpracovaná doba se navíc musí u veřejné sluţby a trestu OPP zaznamenávat a uvádí se na 

k tomu účelu vytvořených dokumentech. 

Při výkonu VPP a veřejné sluţby se při pracovním úrazu postupuje stejným způsobem 

jako u ostatních zaměstnanců. Pouze u výkonu trestu OPP je tato situace nejasná, protoţe 

oblast BOZP není pro tento výkon práce legislativně zakotvena. Organizace se řídí dle 

zpracovaného Doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osobám, 

odsouzeným k výkonu trestu obecně prospěšných prací, kde jsou uvedeny pouze prvotní 

kroky. Odsouzený musí v případě úrazu neprodleně nahlásit tuto skutečnost odpovědnému 

pracovníkovi a ten provede objasnění příčin úrazu a provede o něm zápis do knihy úrazů. 

Další postup jiţ není nikde stanoven. Z praxe vyplynulo, ţe organizace by dále postupovali 

jako u svých zaměstnanců. 

Před nástupem k výkonu VPP a veřejné sluţby musí tyto osoby doloţit záznam o 

provedení preventivní zdravotní prohlídky, která prokazuje jejich způsobilost k práci. 

Zdravotní způsobilost v případě odsouzeného posuzuje dle trestního zákoníku soud. Z praxe 

bylo zjištěno, ţe odsouzený dokládá lékařský záznam pouze tehdy, pokud je zdravotně 

nezpůsobilý k výkonu dané činnosti. V tomto případě se odsouzenému navrhne jiný druh 

práce. 

Jediná oblast, která je zcela odlišná, je odškodňování osoby (zaměstnance, osoby 

v hmotné nouzi, odsouzeného) při vzniklém úrazu. Zaměstnance pro tyto případy 

zaměstnavatel povinně pojišťuje v rámci zákonného pojištění pracovních úrazů a nemoci 

z povolání. Obec (organizace) má dle zákona o pomoci v hmotné nouzi povinnost sjednat 

pojištění, které by krylo škody, které budou způsobeny osobě v hmotné nouzi nebo které ona 
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způsobí, a tudíţ by případné odškodnění bylo hrazeno z tohoto pojištění. Pouze u 

odsouzených není odškodnění ţádným způsobem řešeno. 
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5 NÁVRH SPRÁVNÉ PRAXE V OBLASTI BOZP 

V předcházející kapitole jsem analyzoval současnou úpravu BOZP v rámci výkonu 

VPP, veřejné sluţby a výkonu trestu OPP. Na základě získaných poznatků jsem dospěl k 

závěru, ţe současná legislativa upravující BOZP při výkonu jednotlivých prací je 

nedostatečná a u výkonu trestu OPP není řešena vůbec. 

V zákoně o pomoci v hmotné nouzi je definováno, ţe pro zajištění oblasti BOZP se 

pouţije ustanovení zákoníku práce. Tato úprava je však z mého pohledu nedostačující, a proto 

bych doporučoval, aby v tomto zákoně bylo jednoznačně uvedeno, ţe pro zajištění BOZP 

v rámci výkonu veřejné sluţby budou pouţity všechny právní předpisy, které tuto oblast 

upravují.  

V trestním zákoně, který specifikuje výkon trestu OPP, není ţádným způsobem 

upravena oblast BOZP, coţ je zcela nevyhovující. Na tento problém upozorňují i pracovníci 

PMS. Zajištění oblasti BOZP je potřeba do tohoto právního předpisu zakotvit. Opět bych 

navrhoval, aby bylo přesně specifikováno, ţe pro výkon trestu OPP budou pouţity všechny 

právní předpisy, které tuto oblast upravují, jak je tomu v klasickém zaměstnaneckém poměru. 

Po prostudování jednotlivých zákonů upravujících výkon těchto prací, jsem došel 

k závěru, ţe je mezi nimi nesoulad. I kdyţ zákon o zaměstnanosti definuje výkon VPP a 

hovoří o zaměstnavateli a zaměstnanci, tak v zákoníku práce, z kterého se pro úpravu tohoto 

vztahu vychází, pojem veřejně prospěšné práce není uveden. Zákoník práce rovněţ nedefinuje 

pojmy jako výkon veřejné sluţby a výkon trestu OPP a osoby, které je vykonávají, ale např. 

definuje pojmy z oblasti agenturního zaměstnávání. Je třeba zdůraznit, ţe zákon č. 309/2006 

Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP definuje v § 12 sluţby mimo pracovněprávní vztahy, 

např. osoby vykonávající samostatně výdělečnou činnost a je zde přímo uvedeno (§ 13), ţe 

tam, kde se v zákoníku práce a v tomto zákoně hovoří o zaměstnavateli, je tím rovněţ 

myšlena i osoba vykonávající samostatně výdělečnou činnost a ostatní osoby uvedené v § 12. 

Aby došlo k souladu mezi jednotlivými předpisy upravujícími výkon jednotlivých prací, měly 

by být tyto pojmy zapracovány obdobným způsobem, jako je tomu ve výše uvedených 

příkladech. 

Při výkonu trestu OPP není ţádným způsobem upravena odpovědnost za škodu a 

odškodňování osob vykonávajících trest OPP v případě úrazu. Domnívám se, ţe toto je také 

jeden z důvodu, proč organizace přistupují k výkonu trestu OPP obezřetně, neboť se obávají 
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vlastní odpovědnosti a odškodnění, které by museli poskytnout odsouzenému. Tuto oblast je 

rovněţ potřeba legislativně řešit. Tato problematika je sama o sobě tak sloţitá, ţe by mohla 

být tématem pro samostatnou bakalářskou práci. 

Další problematiku, kterou by bylo vhodné řešit je oblast školení osob vykonávajících 

VPP, veřejnou sluţbu a trest OPP. U výkonu VPP zajišťuje školení v plném rozsahu 

zaměstnavatel, protoţe se jedná o pracovněprávní vztah dle zákoníku práce. Zaměstnavatel 

má tuto povinnost uloţenou zákonem. U veřejně sluţby a trestu OPP je situace podobná, to 

znamená, ţe obce (organizace) provádí většinou jak školení v základním rozsahu tak i 

poučení o konkrétním pracovním postupu. Avšak v některých případech menší obce a 

organizace, které nezaměstnávají vlastního bezpečnostního technika, provádějí základní 

školení ve zkráceném rozsahu.  S ohledem na tuto skutečnost bych navrhoval, aby toto 

základní školení z oblasti BOZP zajišťovali „takzvaní prostředníci“, tím je myšlena PMS u 

trestu OPP a obecní úřad v přenesené působnosti u výkonu veřejné sluţby, kteří jiţ mají 

zákonem dané určité povinnosti. Takto provedené školení by bylo platné 1 rok, čímţ by se 

předcházelo situacím, kdy osoby vykonávající veřejnou sluţbu by například další měsíc jiţ 

vykonávali práce u jiné organizace anebo by výkon veřejné sluţby ukončili v průběhu měsíce 

a začali jej znovu vykonávat například za půl roku. Velice často se jedná o sociálně slabé a 

nepřizpůsobivé osoby a proto je toto zcela běţné.  

 Jak jiţ bylo uvedeno v předchozí kapitole, obce (organizace) při výkonu veřejné 

sluţby a trestu OPP často neposkytují osobní ochranné pracovní prostředky s výjimkou 

rukavic a reflexních vest. Domnívám se, ţe tento stav je částečně způsoben dodatečnými 

ekonomickými náklady, které by obec (organizace) mohla v souvislosti s tímto mít a také z 

hygienických důvodů (nemoţnost předávání těchto věcí). Dalším důvodem je skutečnost, ţe 

osoby vykonávající veřejnou sluţbu a odsouzení mohou tuto činnost vykonávat například 

jenom po dobu 1 měsíce. Tyto náklady na osobní ochranné pracovní prostředky hradí obec 

(organizace) z vlastních prostředků. Tato situace by se dle mého názoru zlepšila, kdyby obce 

měly nárok na dotace na úhradu osobních ochranných pracovních prostředků, které by byly 

poskytnuty v souvislosti s výkonem veřejné sluţby. 
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6 ZÁVĚR 

Výkon veřejně prospěšných prací, veřejné sluţby a výkon trestu obecně prospěšných 

prací je v této době velmi aktuální, neboť tyto alternativní typy zaměstnávání jsou stále více 

vyuţívány. Protoţe to není tak dávno, co byly tyto práce zavedeny, je vhodné provést analýzu 

jakým způsobem je nastavena a dodrţována bezpečnost a ochrana zdraví při práci. BOZP je 

z mého pohledu velmi důleţitou součásti při výkonu kaţdé práce.  

Pro získání přehledu jakým způsobem je v těchto oblastech BOZP řešena, je důleţité 

nejprve prostudovat příslušnou právní úpravu. A to jednak z hlediska samotné úpravy výkonu 

prací, právních vztahů mezi jednotlivými zúčastněnými subjekty, tak i z hlediska řešení 

BOZP v jednotlivých právních předpisech, které řeší výkony těchto prací. Na základě 

provedené analýzy bylo zjištěno, ţe při výkonu trestu obecně prospěšných prací je zásadní 

nedostatek v legislativě, neboť ta vůbec neřeší oblast BOZP a tudíţ organizacím ani nevzniká 

povinnost poţadavky BOZP dodrţovat. U ostatních dvou výkonu prací právní předpisy BOZP 

řeší, avšak u výkonu veřejné sluţby pouze částečně a je zde nesoulad mezi jednotlivými 

zákony upravujícími tyto práce. 

Z praktické části, kde byl popsán způsob jakým je nastavena BOZP při výkonu 

jednotlivých prací vyplývá, ţe BOZP je u výkonu veřejné sluţby zcela nastavena dle 

doporučujících pokynů MPSV a u výkonu trestu obecně prospěšných prací, kde není ţádna 

právní úprava, dle „Doporučení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osobám, 

odsouzeným k výkonu trestu obecně prospěšných prací“. Avšak je zapotřebí si uvědomit, ţe 

ani tyto podklady nejsou zcela vhodné pro zajištění BOZP v těchto oblastech. Tyto 

dokumenty jsou pouze obecné a neřeší skutečnost, ţe i kdyţ jednotlivé práce jsou sice 

podobné, ale vykonávané v různém prostředí, mají různá rizika a je vţdy potřeba tyto rizika 

zhodnotit a zajistit správný přístup k BOZP. Zcela nevhodný je např. postup veřejné sluţby 

při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, kdy jsou poskytovány pouze 

rukavice a reflexní vesty. Rovněţ pracovní činnosti, které jsou vykonávány v rámci veřejné 

sluţby, jsou automaticky nevhodně zařazeny do kategorie 1., aniţ by byly známo konkrétní 

pracovní prostředí. V rámci výkonu trestu obecně prospěšných prací téţ není dostatečně 

řešeno, jak postupovat v případě pracovního úrazu. 

Po zhodnocení celkového stavu BOZP v těchto oblastech musím dojít k závěru, ţe při 

výkonu veřejné sluţby a výkonu trestu obecně prospěšných prací jsou řešeny pouze základní 
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principy BOZP. Je však potřeba si uvědomit, ţe tento stav je nevyhovující, protoţe osoby ve 

výkonu veřejné sluţby a odsouzení často vykonávají stejné práce se stejnými riziky jako 

běţný zaměstnanec. S ohledem na skutečnost, ţe se často jedná o sociálně slabé a 

nepřizpůsobivé občany, kteří často nejsou zvyklí dodrţovat stanovená pravidla, je zde navíc 

větší pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu.  

Po doporučené úpravě legislativy by bylo dle mého názoru vhodné vypracovat detailní 

návrh pro obce jak postupovat při zajištění BOZP ve výše uvedených oblastech, v souladu 

s připomínkami uvedených v návrhu správné praxe. Bylo by vhodné tuto problematiku dále 

řešit v diplomové práci. 
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Příloha č. 1: Pracovní smlouva uzavřená v rámci výkonu VPP [městský 

úřad] 

P R A C O V N Í   S M L O U V A 

Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, zastoupené tajemníkem 

Úřadu městského obvodu ………………… 

a pan (paní, slečna): …………    narozen(a): bytem: 

uzavírají tuto pracovní smlouvu: 

1. Druh práce: Dělník pro čištění městského obvodu 

2. Místo výkonu práce:  území městského obvodu ……… 

3. Pracovní poměr vzniká dnem:    

4. Pracovní poměr se sjednává na dobu:  

a) neurčitou 

b) určitou do:  

5. Sjednává se zkušební doba, která činí:   3 měsíce 

6. Platový tarif a ostatní sloţky platu budou stanoveny v souladu s platnými předpisy a  

kolektivní smlouvou. 

7. Ostatní ujednání:   xxx 

8. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichţ jedno převezme zaměstnanec. 

V Ostravě dne:   1.12.2010  

 

……………………….. 

zaměstnanec 

 

…………………………… 

zaměstnavatel 
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Příloha č. 2: Smlouva o výkonu veřejné sluţby [městský úřad] 

 

Smlouva o výkonu veřejné sluţby  
(uzavřená dle §18a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů)  

 

Článek I.  

 

Smluvní strany  

 

1) Název a sídlo obce Statutární město Ostrava, ………………………, 
zastoupená ………………….starostou Mob ……… 

(dále jen „obec“)  

 

IČ:  

 
Kontaktní osoba pro organizování veřejné sluţby v obci: jméno, příjmení, tel. čís., e-mail, fax  

……………, tel.  

2) Jméno a příjmení osoby vykonávající veřejnou sluţbu   

trvale bytem  

rodné číslo  
(u osob mladších 18 let) zastoupená zákonným zástupcem (opatrovníkem):  

jméno a příjmení ……………………………………………………………………….….  

trvale bytem ………………………………………………………………………………..  

rodné číslo ………………………………………………………….  
(dále jen „osoba“)  

kontaktní údaje o osobě vykonávající veřejnou sluţbu: adresa pro doručování, tel. číslo, e 

mail:  

adresa viz shora, tel. 

 

Článek II.  

 

Předmět smlouvy  

 

Předmětem smlouvy je závazek obce umoţnit osobě za níţe stanovených podmínek 

výkon veřejné sluţby pro vlastní potřebu obce na straně jedné a závazek osoby 

vykonávat veřejnou sluţbu svědomitě, pečlivě a bez nároku na odměnu na straně druhé.  

 

 

Článek III.  

 

Podmínky výkonu veřejné sluţby  

 

3.1    Osoba bude vykonávat veřejnou sluţbu od 3.1.2011 do 30.6.2011 v rozsahu 30 

hodin za měsíc.        

         Pracovní doba: stanovuje se pruţná pracovní doba v rozmezí od 6,30 do 15,00 hod. 

denně. Potřebný rozsah hodin, jakoţ i určení dnů v týdnu, kdy se bude veřejná sluţba 
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vykonávat, bude dán potřebami Městského obvodu …………, které určí starosta Mob 

……….. 

3.2   Místem výkonu veřejné sluţby je území Městského obvodu ………... 

3.3    Osoba bude pověřena následujícími činnostmi: údrţba zeleně, drobná údrţba majetku   

a úkony s tímto související, určeny starostou Mob …………. 

 3.4  Osoba bude obcí vybavena těmito pracovními prostředky, které bezprostředně po 

ukončení veřejné sluţby vrátí s přihlédnutím k běţnému opotřebení: dle potřeby. 

3.5   Osoba bude obcí vybavena těmito osobními ochrannými pracovními prostředky, 

které bezprostředně po ukončení veřejné sluţby odevzdá zpět: ochranné rukavice. 

3.6   Nedostaví-li se osoba vykonávající veřejnou sluţbu k jejímu výkonu dvakrát po 

sobě bez omluvy, akceptovatelné starostou městského obvodu, můţe tento od 

výkonu veřejné sluţby danou osobou odstoupit. 

 

Článek IV.  

 

Závěrečná ustanovení  

 

4.1  Zákonný zástupce osoby tímto dává souhlas k výkonu veřejné sluţby ve smyslu § 

31 odst. 1 písm. b) zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a 

to za podmínek stanovených touto smlouvou a zákonem o pomoci v hmotné nouzi 

(týká se pouze osob mladších 18 let)  

4.2  Obec prohlašuje, ţe uzavřela pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost na majetku 

nebo zdraví, kterou osoba vykonávající veřejnou sluţbu způsobí nebo jí bude 

způsobena.  

4.3  V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se strany řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů, popř. zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů  

4.4  Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě 

vyţadují písemnou formu.  

4.5  Smluvní strany prohlašují, ţe tuto smlouvu uzavřely svobodně a váţně a na důkaz 

toho připojují vlastnoruční podpisy.  

 

V Ostravě dne 6.1.2011 

 

 

 

 

 

………………………………….      ………………………………….   

Osoba v hmotné nouzi starosta Mob …………. 

 



 51 

Příloha č. 3: Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací 

[PMS] 

Dohoda o realizaci výkonu trestu obecně prospěšných prací  (OPP) 

Na základě usnesení soudu v ….…………………….. č.j. …….…………o nařízení výkonu 

trestu OPP ze dne ……………………………..  počet hodin…………… místo výkonu 

……………………………. 

se odsouzený/á: 

narozen/a: 

bytem: 

a  

poskytovatel místa výkonu trestu OPP: 

 dohodli na výkonu trestu OPP takto: 

1. Odsouzený(á) zahájí výkon trestu OPP dne………………a práce budou dokončeny nejpozději 

do dohodnutého termínu, tedy dne ……………….(doba trvání nesmí překročit lhůtu jednoho 

roku od nařízení výkonu trestu OPP).  

2. Poskytovatel místa výkonu trestu OPP poučil odsouzeného o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci a poţární ochraně v rozsahu daném příslušnými právními předpisy pro dohodnutý druh 

práce a učinil o tom písemný záznam, podepsaný odsouzeným, který je přílohou této dohody. 

V případě potřeby poskytovatel místa výkonu trestu OPP předá proti podpisu odsouzenému 

kromě nářadí a pracovních pomůcek také ochranné pracovní pomůcky. Odsouzený se zavazuje 

je řádně pouţívat a v případě jejich ztráty nebo svévolného poškození je povinen je nahradit, 

jinak mu nebude umoţněno pokračovat ve výkonu trestu OPP.   

3. Harmonogram výkonu trestu OPP je zpracován na základě potřeb poskytovatele místa výkonu 

a dle časových moţností odsouzeného. Odsouzený/á se na jeho vypracování podílí  

a dohodnuté termíny jsou pro něj/ni závazné. Odsouzený/á bere na vědomí, ţe pokud se bez 

omluvy opakovaně nedostaví ve sjednaném termínu, můţe být tato dohoda ze strany 

poskytovatele místa výkonu zrušena ještě před jejím ukončením. 

4. Odsouzený/á bere na vědomí poučení, ţe je povinen/povinna provádět určené práce osobně, 

bezplatně, a ţe poskytovatel místa výkonu OPP  bude hlásit Probační  

a mediační sluţbě – středisku ………… nejméně 1x za  měsíc počet odpracovaných hodin, 

datum ukončení  výkonu trestu či veškerá neplnění dohodnutých podmínek výkonu trestu 

OPP, zejména jestliţe určené práce nejsou bez závaţného důvodu prováděny vůbec, nebo 

nejsou prováděny ve stanovené době nebo kvalitě. 

Po ukončení výkonu trestu OPP bude kopie této dohody zaslána místně příslušnému středisku 

PMS ČR. 

v   ………………..dne ……………………. 

 

podpis odpovědného zástupce+ razítko organizace   podpis odsouzené (ho) 
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Příloha č. 4: Činnosti jednotlivých subjektů při výkonu trestu OOP [PMS] 
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Příloha č. 5: Seznam činností při výkonu veřejné sluţby [22] 

Příklad činností, které obce v ČR umoţnily osobám v hmotné nouzi dosud vykonávat: 
 

ZLEPŠOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V 

OBCI 

• výsadba a údrţba zeleně, výsadba ovocných 

stromů 

• ošetření lesních sazenic/nátěr/ 

• pěstební práce v obecním lese 

• odstraňování posečené trávy, úklidy listí 

• výřez náletových dřevin 

• sekání trávy, stříhání ţivých plotů 

• údrţba japonské zahrady 

• pletí skalek 

• úprava terénu – rozvoz hlíny 

• pomáhání při štěpkování 

• pálení větví 

• odstraňování černých skládek 

• oprava a natírání laviček, plotu a tabulí (město, 

školky, školy) 

• odvoz velkokapacitního odpadu 

• pálení klestí v lesích 

• pomoc při odstraňování škod po povodních 

UDRŢOVÁNÍ ČISTOTY ULIC A JINÝCH 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 

• úklid města, veřejných prostranství 

• úklid veřejné zeleně, pletí záhonů, hrabání 

trávy, 

• v zimě úklid chodníků od sněhu, posyp 

• odstraňování posypových hmot z komunikací 

• zametání chodníků a veřejných prostranství 

• sběr odpadků, vysypávání odpadkových košů 

• čištění kontejnerů 

• úklid kontejnerových stání, přechodů a podchodů 

pro chodce, zastávek MHD a odstavných 

ploch autobusů 

• úklid stanovišť na tříděný odpad a sběrného 

dvora 

• čištění kanálů, čištění příkopů 

• úklid cyklostezek 

• čištění potoků a odvodňovacích zařízení 

• údrţba a úklid u poţární nádrţe a obecního 

rybníka 

• úklid školních hřišť a okolí škol 

• úklidové a pomocné práce v nemovitostech, 

které jsou v majetku města 

• úklidové a pomocné práce ve sportovních 

areálech 

• v zimě zpřístupňování hřbitovů, míst pro odpad, 

čekáren 

POMOC V OBLASTI KULTURNÍHO ROZVOJE 

• organizace vánočních a společenských akcí 

• pořadatelská činnosti při sportovních akcích 

• pomoc v domě dětí s pořádáním kulturních 

akcí 

• v oblasti sportu (fotbal, stolní tenis aj.), cestovní 

ruch 

• úklid muzea, pomocné práce v muzejním 

depozitáři 

• údrţba naučných stezek, péče o drobné památky 

a jejich okolí 

• úklid a příprava sálu pro veřejné akce 

POMOC V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE 

• pomoc v dobrovolnických organizacích a v 

neziskových 

organizacích 

• pomoc při pořádání sbírkových charitativních 

akcí 

• pečovatelská sluţba – dovoz obědů (objednávky, 

dovoz, rozvoz obědů pro seniory 

v obci) 

• desinfekce jídlonosičů – pečovatelská sluţba 

• šití polštářů, opravy oděvů (azylový dům) 

• pomocné a úklidové práce v domovech pro 

seniory, v domovech důchodců (prádelny, 

údrţba domů, omezeně i pomoc v péči o seniory), 

• pomoc v kuchyni, úklid pokojů v domě seniorů 

• sezónní mytí oken v objektech, ve kterých sídlí 

kluby důchodců a jídelna pro seniory, jejichţ 

zřizovatelem je město 

• pečovatelské úkony 

• pomocné práce na recepci v azylovém domě 

pro klienty s pracovním omezením 

• pomocné práce při údrţbě azylového domu, 

popř. jiných zařízení 

• úklidové práce v domech s pečovatelskou 

sluţbou v době pracovní neschopnosti uklizeček 

• úklidové práce na Charitě a v denním stacionáři 

• pomocné síly v kuchyni 

• pomoc v nemocnici 

• pomoc seniorům v domácnosti 

• základní poradenství (podávání informací) 

• pomoc v humanitárním skladu a v šatníku 

• společnice při procházkách 

JINÉ 

• ve spolupráci s Městskou policií se vyčlenila 

skupina lidí, převáţně Romů, kteří se podílejí 

na dohledu nad veřejným pořádkem na 

problémovém 

sídlišti 

• práce s romskou komunitou (zájmová činnost 

dětí) 

• pomoc při údrţbě a úklidu hřbitova, jeho otvírání 

a zavírání 

• výpomoc ve psím útulku 

• čištění ve výbězích zvířat, zimních ubikací zvířat, 

čistění kanalizačních šachet 

• čistění nákladních vozidel 

• pomocné práce a úklid v ZOO 

• práce při údrţbě zeleně v nemocnici 

• úklidové a pomocné práce v ZŠ, v dětském 

domově, v Domě dětí a mládeţe a MŠ 
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Příloha č. 6: Částky na ţivobytí při výkonu veřejné sluţby [19] 

 

 

Osoba 

Ţádná 

aktivita po 6 

měsících pobírání 

příspěvku na 

ţivobytí (existenční 

minimum) 

Navýšení za 

aktivitu (příjem 

z výdělečné činnosti, 

20 h veřejné sluţby 

aj.) po 6 měsících 

pobírání příspěvku 

na ţivobytí 

Navýšení 

za 30 a více hodin 

veřejné sluţby 

Jednotlivec (nemá majetek, 

nemusí uplatňovat 

pohledávky a nároky) 

2 020 Kč 3 126 Kč o 553 Kč 

Rodina – 1. osoba 2 020 Kč 2 880 Kč o 430 Kč 

Rodina – 2. osoba, která 

není nezaopatřeným dítětem 
2 020 Kč 2 600 Kč o 290 Kč 



 55 

Příloha č. 7: Bezpečnost práce při výkonu OPP [konkrétní organizace] 

Bezpečnost práce při výkonu obecně prospěšných prácí 

Na obecně prospěšné práce přicházejte včas, řádně odpočatý, ve vhodném pracovním oděvu a obuvi. Pokud 

pracujete venku vţdy při výběru oblečení počítejte s tím, ţe se během směny počasí můţe změnit. 

Před započetím kaţdé práce Vás vedoucí poučí, co máte dělat a jak bezpečně pracovat. Nerozumíte-li 

něčemu, nebo není-li Vám něco zcela jasné, poţádejte jej o vysvětlení. Věnujte se plně a soustředěně té práci, 

která Vám byla přidělena. Při práci se nerozptylujte. Nezdrţujte se v ohroţených prostorech nebo na 

pracovištích, na které jste nebyl pracovně přidělen. 

Donášet do práce alkoholické nápoje a jiné návykové látky, poţívat je při práci nebo přicházet do práce pod 

vlivem alkoholu a jiných návykových látek je přísně zakázáno! 

Na kaţdou zjištěnou závadu, která by mohla ohrozit obecně prospěšné práce Vaše zdraví a ţivot nebo ţivot a 

zdraví Vašich spolupracovníku nebo jiných osob, nebo způsobit škodu či poţár jste povinen neprodleně 

upozornit vedoucího. 

Příkaz vedoucího k zajištění bezpečnosti práce má pro Vás platnost zákona. 

Pokud vám budou přiděleny ochranné pracovní prostředky, (rukavice, brýle, výstraţné vesty, aj.) musíte o ně 

řádně pečovat, a zejména je neztratit. Nejsou Vašim majetkem a po ukončení práce je musíte vrátit 

vedoucímu. 

Jste povinen počínat si tak abyste nezpůsobil poţár. 

Nesmíte kouřit a vstupovat s otevřeným ohněm do těch prostorů kde je to výslovně zakázáno, nebo tam, kde 

se ve větším mnoţství vyskytují hořlavé látky. 

V ţádném případě nesmíte bez vědomí vedoucího provádět spalování jakéhokoliv materiálu na volném 

prostranství. Vypalování suché trávy je zakázáno a je trestné. 

Případný poţár jste povinen se pokusit uhasit sám, nebo voláním „HOŘÍ“ vyhlásit poţární poplach a přivolat 

hasiče. 

Při práci na komunikaci musíte pouţívat oranţovou vestu s reflexními nášivkami. Nesmíte ji svléknout a 

odloţit ani v případě, ţe by Vám bylo horko. 

Pokud budete vykonávat práci v součinnosti se strojem nebo vozidlem, nebo bude stroj pracovat v blízkosti 

Vašeho pracoviště, musíte od něj zachovávat bezpečný odstup a postavit se vţdy tak, aby Vás obsluha nebo 

řidič mohl vidět. Při určení bezpečné vzdálenosti jste povinen uposlechnout příkazu obsluhy (řidiče). 

Musíte dodrţovat bezpečnostní označení, výstraţné signály, upozornění a pokyny obsluhy strojů, řidičů nebo 

zaměstnanců pověřených střeţením ohroţeného prostoru. Nesmíte provádět ţádné úkony bez jejich příkazu. 

Přeprava osob na loţné ploše vozidla, na strojích mimo kabinu a na jednoosých přívěsech je zakázána. 

Výkladku a nakládku vozidel můţe provádět pouze se souhlasem, podle pokynů a za dozorů řidiče. Otvírání 

bočnic, klanic a zadního čela nesmíte provádět sami, ale pouze tehdy, kdyţ Vás řidič poţádá o pomoc. Při 

jejich otvírání se nezdrţujte v prostoru, kde byste mohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasaţen. 

Pouţívejte pouze nářadí, které Vám bylo k práci přiděleno. 

Při pochůzkách na stavbách, provozech a pracovištích si počínejte obezřetně a pohybujte se pouze tam, kde 

máte určenou pracovní činnost. 

Nesmíte vstupovat do uzavřených prostor, například nádrţí, cisteren, jímek, senáţních a siláţních věţí, 

zásobníků sypkých hmot a podobně. Tyto prostory nesmíte pouţívat k odpočinku. 

Svým podpisem stvrzuji, ţe jsem byl poučen o základech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární 

ochrany při výkonu obecně prospěšných prací v uvedeném rozsahu, porozuměl jsem a budu tyto zásady 

dodrţovat. 

 

Jméno: ……….…………             Podpis:…………………….           Datum:……………. 


