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1 Podpora legální migrace do ČR 

Migrace je komplexním jevem, který má na Českou republiku významné ekonomické 
dopady. Příchod a integrace cizinců na území České republiky jsou procesy s možnými 
ambivalentními důsledky pro českou společnost.  

Programy podpory jsou do značné míry závislé na aktivním a flexibilním přístupu České 
republiky. Podpora legální migrace v České republice vede k posilování pozitivních 
aspektů migrace a k co nejúčelnějšímu potírání negativních jevů s ní spojených. 

Hlavní cíle migrační politiky v ČR:  

• podpora legálních migrantů a usnadnění vstupních procesů se zřetelem na 
potřebu zachování konkurenceschopnosti v globálním ekonomickém prostředí, 

• omezení nelegální migrace, 

• zlepšení integrace cizinců trvale pobývajících na území České republiky,  

• aktivní přístup při zavádění migračních politik. 

1.1 Specifické národní projekty v oblasti legální migrace 2018/2019 [1]: 

Projekt Fast Track 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné a lokalizované zaměstnance a 
statutární orgány zahraničních investorů. 

Přínosem je rychlejší převod vysoce kvalifikovaných a vedoucích pracovníků (specialistů 
a manažerů) ze třetích zemí, kteří jsou dočasně vysláni v rámci společnosti do jednotky 
umístěné v ČR. 

Projekt Welcome Package pro investory 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu, spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
práce a sociálních věcí a Ministerstvo zahraničních věcí 

Cílem projektu je zefektivnit proceduru vstupu a zaměstnávání klíčových cizinců ze třetích 
zemí, kteří v rámci umístění investice do České republiky potřebují získat potřebná 
pobytová a pracovní povolení na území České republiky. 

Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zdravotnictví; spolugestor: 
Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Projekt umožňuje získat až 500 specialistům ročně rychlejší zacházení při přijímání a 
vyřizování jejich žádostí o zaměstnanecké nebo modré karty, a to tak, že je žadatel 
aktivně osloven ze strany samotného zastupitelského úřadu v zahraničí, pokud je jeho 
budoucí zaměstnavatel zařazen do projektu. 
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Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu; spolugestor: Ministerstvem zahraničních věcí, 
Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem vnitra 

"Režim Ukrajina" je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR v oblasti výroby, 
služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců a 
nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce (tj. musí 
jít o volné pracovní místo obsaditelné držitelem zaměstnanecké karty ve smyslu §37a 
zákona č. 435/2005 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů). Pracovní 
pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu Ukrajina 
zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství a potravinářství z Ukrajiny 

Gestor: Ministerstvo zemědělství; spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Cílem projektu je dosáhnout časových úspor při přijímání žádostí pro pracovníky v oblasti 
zemědělské a potravinářské výroby a lesnictví, kteří budou na území ČR vykonávat práce 
na základě víza k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání (do 6 měsíců) 
nebo zaměstnanecké karty (6 měsíců až 1 rok). 

Režim Ostatní státy (Mongolsko a Filipíny, od 1.9.2018 také Srbsko) 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu; spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo 
zahraničních věcí, Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Režim slouží k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké 
karty pro státní občany Mongolska a Filipín (od 1. 9. 2018 také Srbska), kteří budou na 
území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost. Režim je určen jen přímým 
zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve 
veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky 
vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu 
práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu 
zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele. 

1.2 Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR a 
kvóty pro ekonomickou migraci 2019/2020 

Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou 
republiku od 1. září 2019 nahradily všechny migrační projekty a režimy zvláštního 
zacházení, které v té době byly realizovány. Zaměstnavatelé zařazení k tomuto dni do 
některého z dosavadních projektů či režimů se automaticky stali účastníky odpovídajícího 
nového programu [2]: 

Tab. 1: Vládní programy a režimy podporující ekonomickou migraci. 

Předchozí projekt nebo režim Nový program 

Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované zaměstnance 
z Ukrajiny a Indie 

Program vysoce 
kvalifikovaný zaměstnanec 

Režim zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance 
z Ukrajiny (tzv. Režim Ukrajina) 

Program kvalifikovaný 
zaměstnanec 
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Předchozí projekt nebo režim Nový program 

Režim Ostatní státy 
Zvláštní postupy pro pracovníky do zemědělství, 

potravinářství a lesnictví z Ukrajiny 
Fast Track Program klíčový a vědecký 

personál Welcome Package pro investory 

Pro podávání žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání 
jsou od 1. září 2019 na vybraných zastupitelských úřadech ČR zavedeny početní kvóty. 
Jejich výši stanovuje nařízení vlády č. 220/2019 Sb. 

1.3 Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem 
podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a 
žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu 

Vyhláška podporuje legální migraci z vybraných oblastí, důležitých pro jednotlivé 
programy na podporu legální ekonomické migrace do ČR. 

Tato vyhláška stanovuje (přesné kvóty jsou v příloze tohoto nařízení vlády) [3]: 

• Maximální počet žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, které 
lze v rámci období 1 roku podat na zastupitelském úřadu. 

• Maximální počet žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze v rámci období 1 roku 
podat na zastupitelském úřadu. 

• Žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování lze podávat bez 
omezení. 

• Podle § 2 zastupitelské úřady, které nejsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení lze 
žádosti o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání podávat bez omezení. 

Roční kvóty stanovené nařízením vlády jsou pro účely náběru žádostí rovnoměrně 
rozděleny do jednotlivých kalendářních měsíců. Informace o aktuálním čerpání 
konkrétních kvót jsou zveřejněny přímo na internetových stránkách příslušných 
zastupitelských úřadů. Po vyčerpání kvóty jsou všechny další případné žádosti 
nepřijatelné. 

V rámci kvót jsou stanoveny maximální počty žádostí, které mohou podat účastníci 
Programů schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro Českou 
republiku [2]: 

• Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 

o Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do 
ČR potřebují přivést vysoce kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto 
účelem je jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, 
garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na 
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími rodinnými 
příslušníky, a poskytnuta možnost zjednodušit administrativu spojenou s 
podáním žádosti o pobytové oprávnění.   
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• Program kvalifikovaný zaměstnanec 

o Cílem Programu je poskytnout podporu přímým zaměstnavatelům, kteří do 
ČR potřebují přivést kvalifikované zahraniční pracovníky. Za tímto účelem je 
jejich zahraničním pracovníkům, kteří splní stanovená kritéria, garantována 
možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu ČR 
v zahraničí. 

• Program klíčový a vědecký personál 

o Cílem Programu je poskytnout podporu významným českým a zahraničním 
investorům, výzkumným organizacím, technologickým společnostem a 
společnostem typu start-up, které do ČR potřebují přivést cizince v 
postavení statutárních orgánů, manažery či specialisty. Za tímto účelem je 
cizincům, kteří splní stanovená kritéria:  

 garantována možnost podání žádosti o pobytové oprávnění na 
zastupitelském úřadu ČR v zahraničí, a to i s jejich nejbližšími 
rodinnými příslušníky,   

 poskytnuta možnost zjednodušit administrativu spojenou s podáním 
žádosti o pobytové oprávnění,  

 zajištěno vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů od jejího 
podání.   

 
Obr. 1: Kvóty na žádosti o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza za účelem podnikání. 
(Zdroj: MVCR) 

Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Program klíčový a vědecký personál jsou 
otevřené pro občany všech třetích států světa, kteří splňují podmínky pro zařazení. 

Program kvalifikovaný zaměstnanec je určen pouze pro občany Běloruska, Černé Hory, 
Filipín, Indie, Kazachstánu, Moldavska, Mongolska, Srbska a Ukrajiny. 
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Programy jsou realizovány od 1. září 2019 na základě usnesení vlády č. 581 ze dne 26. 
srpna 2019. Gestorem všech programů je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Účastníci programů mají při podávání žádostí o pobytové oprávnění na zastupitelském 
úřadu přednost před cizinci, kteří chtějí do České republiky migrovat mimo programy, a 
možnost podání žádosti je jim zaručena. Občan třetího státu, který je zařazen do 
některého z programů, se nemusí k podání žádosti předem objednat jako ostatní 
žadatelé. V rámci stanovené kvóty mu je přidělen termín návštěvy zastupitelského úřadu 
podle pořadí, v jakém byl do programu zařazen. 

 
Obr. 2: Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR. 
(Zdroj: MVCR) 

O zařazení do programů cizinci žádají výhradně prostřednictvím svých zaměstnavatelů, 
kteří byli do programů rovněž zařazeni. Podmínky pro zařazení zaměstnavatelů stanovují 
jednotlivé programy. 

• Žádost o zařazení do Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec podávají 
zaměstnavatelé Ministerstvu průmyslu a obchodu nebo Ministerstvu zdravotnictví 
(jsou-li poskytovateli zdravotních služeb). 

• Žádost o zařazení do Programu kvalifikovaný zaměstnanec podávají 
zaměstnavatelé garantům, čili pověřeným podnikatelským reprezentacím, jejichž 
seznam je uveden v příslušném programu, nebo agentuře CzechInvest. 

• Žádost o zařazení do Programu klíčový a vědecký personál podávají 
zaměstnavatelé Ministerstvu průmyslu a obchodu (jedná-li se o investory) nebo 
agentuře CzechInvest (jedná-li se o výzkumnou organizaci, technologickou 
společnost, nově založenou společnost nebo společnost typu start-up). 

Na účast zaměstnavatele ani občana třetího státu v Programu není právní nárok. 
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2 Systém BOZP na Ukrajině 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 121 086 Ukrajinců) 

Příslušný vnitrostátní orgán pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Ministerstvo práce a sociálních věcí je ústřední institucí odpovědnou za oblast BOZP. 

Státní odborná inspekce 

Státní inspektorát práce (Derzhpratsi) pod dohledem a kontrolou Ministerstva sociální 
politiky, provádí národní inspekční politiku a prosazuje národní legislativu týkající se 
pracovních podmínek, zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví a sociálního 
zabezpečení. 

V zemi působí další inspektoráty, včetně Státní služby Ukrajiny pro těžbu, Státní 
hygienicko-epidemiologické služby a Státní inspekce Ukrajiny pro jadernou regulaci pod 
dohledem dalších ministerstev, která mají rovněž odpovědnost za dohled nad pracovními 
podmínkami. 

Státní inspekce práce je rozdělena do pěti různých resortů, včetně odboru pro sledování 
dodržování pracovněprávních předpisů a zaměstnanosti, který je rovněž strukturován do 
pěti divizí a je odpovědný za dohled a vymáhání pracovněprávních předpisů. 

Inspektoři práce odpovídají za dohled nad vymáháním právních předpisů na všech 
pracovištích bez ohledu na odvětví činnosti nebo vlastnictví. Jsou odpovědné za zajištění 
souladu s legislativními ustanoveními o zaměstnanosti, ochraně práce, umísťování osob 
se zdravotním postižením na pracovní místa a výhodách a náhradách pracovníků v 
těžkých a náročných profesích. Inspektoři práce jsou rovněž odpovědní za poskytování 
informací zaměstnavatelům a zaměstnancům o tom, jak lépe provádět právní předpisy v 
praxi. 

Státní inspekce práce vykonává své povinnosti přímo ve svém ústředí a prostřednictvím 
svých regionálních úřadů ve všech 27 administrativních regionech Ukrajiny, včetně 24 
oblastí, Autonomní republiky Krym, měst Kyjev a Sevastopol. 

V roce 2010 a 2011 byl inspektorát práce reformován zrušením předchozího státního 
odboru pro dohled nad dodržováním pracovněprávních předpisů (Derzhnahliadpratsi) a 
vytvořením nového Státního inspektorátu Ukrajiny pro otázky práce (Derzhpratsi). 

Inspektoři práce jsou jmenováni jako státní zaměstnanci s ochranou před propuštěním. 

Inspektoři práce jsou oprávněni udělovat správní pokuty. 

Státní inspektorát práce musí při plnění svěřených úkolů koordinovat svou práci s dalšími 
institucemi, včetně místních orgánů a se zaměstnanci a zaměstnavatelskými 
organizacemi. 

Odborná osoba pro BOZP 

Obdobou naší odborně způsobilé osoby je na Ukrajině odborník na ochranu 
práce/profesionál BOZP/specialista služeb bezpečnosti práce. Zaměstnavatel musí 
vytvořit vhodné podmínky a jmenovat osoby, které budou zajišťovat BOZP [7]. 
Zaměstnavatel je rovněž odpovědný za organizaci a poskytování školení, školení a 
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testování znalostí pro pracovníky v otázkách bezpečnosti práce [8]. Inženýr bezpečnosti 
práce je osoba odpovědná za BOZP v podniku. 

Specialisté služeb bezpečnosti práce, členové komisí pro posuzování bezpečnosti práce 
při práci absolvují školení o bezpečnosti práce v oborových vzdělávacích zařízeních nebo 
vzdělávacích zařízeních a zařízeních, která provádějí odpovídající školení v souladu se 
stanoveným standardním předpisem [9]. 

 
Obr. 3: Administrativní členění Ukrajiny. (Zdroj: iRozhlas) 
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3 Systém BOZP v Mongolsku 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 5 640 Mongolů) 

Státní odborná inspekce 

Státní odborná inspekce (SPIA)) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „OIP“) jsou 
orgány státní správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržování povinností plynoucích 
z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Za porušení 
stanovených povinností mohou orgány inspekce práce ukládat sankce [10].  

SPIA je řízena Ministerstvem sociálních věcí a práce (MOSWL). Sídlo SPIA se nachází 
ve městě Ulánbátar v centrálním Mongolsku [10].  

Právní rámec pro BOZP  

• Obecný statut SPIA schválen usnesením vlády Č. 37 

• Zákon o státní inspekci  

• Zákon o správním dozoru  

Kromě kontrolní činnosti patří k základním úkolům SPIA i OIP poradenská a konzultační 
činnost.  

Současné pojetí inspekce práce zahrnuje v souladu se zákonnou úpravou nejen kontrolu 
nad dodržováním bezpečnosti práce, ale i celkovou kontrolu ochrany pracovních vztahů a 
pracovních podmínek [10].  

Odborná osoba pro BOZP 

Na ústřední i místní úrovni pracují tři kategorie odborníků BOZP: státní úředníci 
odpovědní za provádění a koordinaci politiky BOZP, státní inspektoři BOZP a odborné 
osoby odpovědné za BOZP na místní úrovni (v konkrétním průmyslovém podniku, 
soukromé společnosti, organizaci apod.) [10]. 

Kvalifikace odborně způsobilých osob  

Osobami odpovědnými za problematiku BOZP na podnikové úrovni jsou většinou lidé s 
technickou kvalifikací. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné právní předpisy týkající se 
odborné způsobilosti (odborně způsobilých osob), každý podnik/společnost/organizace 
dodržuje svá vlastní pravidla [10]. 
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Obr. 4: Správní členění Mongolska. (Zdroj: www.depositphotos.com) 
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4 Systém BOZP v Moldavsku 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 4 556 Moldavanů) 

Příslušný vnitrostátní orgán pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Ministerstvo práce, sociální ochrany a rodiny je ústřední agenturou veřejné správy, která 
koordinuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci [13]. 

Státní odborná inspekce 

Inspektorát práce Moldavska je zřízen jako nezávislý orgán ministerstva hospodářství a 
obchodu. Inspektorát práce byl organizován v roce 2002 kolem ústřední správy [1].  

Ústřední úřad má dvě divize [11]:  

• divizi pro sledování uplatňování pracovního práva a předpisů na ochranu práce a  

• divizi pro kontrolní technologie, logistiku a účetnictví. 

Kromě inspektorátu práce existují v rámci ministerstva zdravotnictví specializované 
inspekční služby, zejména Státní hygienická a epidemiologická služba (Preventive 
Medicine Services), služba inspekce elektrických a tepelných zařízení a jednotka 
pověřená radiační ochranou a jadernou bezpečností [11], [13]. 

Ministerstvo zdravotnictví se tradičně zabývalo otázkami zdraví a hygieny a ministerstvo 
hospodářství a obchodu s bezpečnostními a pracovními úrazy. Rozdělení kompetencí 
mezi oběma ministerstvy bylo jasné až do přijetí nového zákona o BOZP, kde byly 
zdravotní otázky svěřeny také ministerstvu hospodářství a obchodu, a rozdělení úkolů v 
oblasti BOZP se stalo nejasným [13]. 

Inspektorát práce zajišťuje dodržování právních předpisů a kolektivních smluv s ohledem 
na pracovní podmínky, mzdy, pracovní vztahy a dětskou práci. Kromě toho se podílí na 
školení pracovníků a schvaluje bezpečnost pracovního vybavení a technických zařízení 
před jejich uvedením do výroby. Sleduje také dodržování právních předpisů týkajících se 
práce v ústřední a místní veřejné správě [11]. 

Nový zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 186 ze dne 10. 08. 2008, 
účinný od ledna 2009) dává inspektorům práce pravomoc dohlížet na různá ustanovení 
nového textu a zdůrazňuje preventivní opatření v souvislosti s bezpečností práce a 
zdraví. To také inspektorátu de facto poskytuje kompetence v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Tato nová pravomoc vedla k určitému zmatku ohledně úlohy 
ministerstva zdravotnictví v preventivních činnostech (v oblasti zdraví), které mu byly až 
dosud připisovány zákonem o ochraně práce a zákoníkem práce (předchozí zákon) [13]. 

Systém správy práce není decentralizován, s výjimkou inspekce práce a služby 
zaměstnanosti, které jsou distribuovány do 10 územních struktur. Tento nedostatek 
decentralizace přeplňuje inspekční službu některými úkoly, které jsou na centrální úrovni 
vyvíjeny pro specializované služby [11]. 

Všichni inspektoři práce mají status státních zaměstnanců, status, který zaručuje jejich 
stabilní zaměstnání a nezávislost na změnách ve vládě. Neexistuje skutečná strategie pro 
jejich kariérní rozvoj [11]. 
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Inspektoři jsou vybíráni na základě výběrového řízení, obvykle na základě svých 
životopisů; zkoušky se neudávají [11].  

Existují pouze tři kategorie zaměstnanců [11]:  

• ředitel inspekce,  

• zástupce ředitele inspekce  

• inspektor.  

Popisy pracovních míst, výběrové procesy a zkoušky pro nábor a zásady povýšení nebo 
služebního věku neexistují. Platy a pobídky také nejsou atraktivní [11]. 

Neexistuje žádný národní ani územní plán školení. Inspektoři dostávají od obecného 
orgánu pouze obecné úvodní pokyny. Praktický výcvik je získáván ze zkušeností a 
vedení vyšších úředníků [11], [12], [13]. 

Odborná osoba pro BOZP 

Obdobou naší odborně způsobilé osoby je v Moldavsku odborník na ochranu 
práce/specialista BOZP [14]. 

 
Obr. 5: Administrativní členění Moldavska. (Zdroj: Wikiwand.com) 
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5 Systém BOZP v Bělorusku 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 4 012 Bělorusů) 

Příslušný vnitrostátní orgán pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

Ministerstvo práce a sociální ochrany Běloruské republiky odpovídá za koordinaci činností 
týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci republikánských orgánů pověřených 
státní správou, dalších státních agentur podřízených vládě Běloruské republiky, zvláště 
pověřené státní agentury zajišťující dohled a kontrolu, místní výkonné a správní orgány a 
odbory [15]. 

Státní odborná inspekce 

Státní dohled a kontrola dodržování zákonů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
vykonává odbor Státního inspektorátu práce Ministerstva práce a sociální ochrany 
Běloruské republiky a další pověřené státní orgány, které dohlížejí na kontrolu v rámci 
svých kompetencí ve svých příslušných oblastech činnosti [15]. 

Inspektoři práce, úředníci odboru Státního inspektorátu práce Ministerstva práce a 
sociální ochrany Běloruské republiky mají právo [15]: 

• odebírat vzorky, 

• seznámit se s dokumenty, jejichž údržba je stanovena vnitrostátními právními 
předpisy týkajícími se práce, s cílem ověřit, zda jsou v souladu s právními 
ustanoveními,  

• vyšetřovat pracovní úrazy podle právních předpisů, 

• účastnit se vyšetřování nemocí z povolání, 

• požadovat od zaměstnavatelů, aby nedovolili pracovníkům pracovat na pracovišti 
ve stavu intoxikace alkoholickými, omamnými nebo toxickými látkami a těm, kteří 
nepoužívají požadované osobní ochranné prostředky zajišťující bezpečnost práce, 
nebo kteří neprošli školením stanoveným právními předpisy, briefingem a testem 
znalostí o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a lékařskou prohlídkou, 

• zakázat výrobu a používání osobních a kolektivních ochranných prostředků, které 
nejsou přizpůsobeny pracovním podmínkám a nesplňují požadavky technických 
předpisů. 

Úředníci Státní inspekce práce Ministerstva práce a sociální ochrany Běloruské republiky 
mají právo vydávat příkazy, které musí zaměstnavatelé vykonat za účelem odstranění 
porušení zákonů a předpisů, včetně technických předpisů obsahujících požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a provádět zkoušky výrobních budov (prostor), 
technologických procesů, zařízení a dalších objektů, které bezprostředně ohrožují život a 
zdraví pracovníků i ostatních lidí v okolí [15]. 

Odborná osoba pro BOZP 

Obdobou naší odborně způsobilé osoby je v Bělorusku odborník na ochranu 
práce/specialista BOZP. Rozhodnutí o potřebě zřízení nebo jmenování specialisty BOZP 
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na pracovištích s menším počtem pracovníků přijímá zaměstnavatel. Pokud není možné, 
aby pracovníci nebo zaměstnavatel plnili tyto povinnosti, přivede příslušné odborníky 
zvenčí/mimo podnik, aby prováděli konzultace a poskytovali poradenství v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [16]. 

 
Obr. 6: Administrativní členění Běloruska (Zdroj: Pixers.cz) 
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6 Systém BOZP v Kazachstánu 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 3 294 Kazachů) 

Státní odborná inspekce 

Ministerstvo práce a sociální ochrany obyvatelstva (MLSP) je hlavním orgánem v oblasti 
práce a sociálních věcí. Státní inspekce práce (SLI) spadá pod MLSP [17]. 

Sociální ochrana, která má dvě pobočky [17]:  

• Státní inspekci práce a  

• jednotku sociální ochrany.  

Na centrální úrovni se SLI dělí na dvě jednotky [17]:  

• jednotka pro právní vztahy  

• jednotka pro bezpečnost a ochranu práce. 

Existují další orgány se zvláštní odpovědností za inspekci práce. Mezi nimi je Sanitární a 
epidemiologický inspektorát (SEI) ministerstva zdravotnictví, jehož cílem je zlepšení 
hygienických a zdravotních podmínek v pracovních prostorech a provádění preventivních 
lékařských opatření ke snížení počtu nemocí z povolání. Na technickou bezpečnost a 
těžbu dohlížejí inspektoři Agentury pro mimořádné situace (AES) v rámci ministerstva pro 
mimořádné situace. Aby nedocházelo k překrývání práce v těžbě, probíhají plány na 
omezení úkolů SLI na kontrolu pracovních podmínek a podmínek zaměstnávání nad 
zemí, zatímco AES by pokrýval všechny problémy pod zemí [17], [18]. 

SLI provádí společné návštěvy se SEI a inspektorátem mimořádných situací v případě 
složitých inspekcí. Návštěvy za účelem vyšetřování nehlášené práce se také plánují 
společně s migrační policií, pokud mají problémy s identifikací nelegálních pracovníků 
[17]. 

V každé ze 14 provincií, do kterých je země rozdělena, existují regionální oddělení 
kontroly a sociální ochrany. Každé regionální oddělení má stejné rozdělení dvou poboček 
jako ústředí. V rámci SLI na regionální úrovni existuje pět jednotek:  

• Oddělení pro sledování pracovněprávních vztahů v sociální sféře,  

• Oddělení pro sledování pracovněprávních předpisů,  

• Oddělení pro sledování pracovněprávních předpisů ve stavebnictví,  

• Oddělení pro sledování bezpečnosti a ochrany práce a Informační a analytická 
jednotka. 

Největší okresy mají také subregionální kanceláře [17]. 

Sanitární a epidemiologická inspekce má 16 krajských úřadů [17]. 

Inspektoři mají status státních zaměstnanců. Inspektoři práce jako všichni státní úředníci 
mají zajištěnou stabilitu, ale každé tři roky musí inspektoři s méně než 20 lety služebního 
věku podstoupit přezkum, aby mohli posoudit jejich profesní standardy, právní znalosti a 
komunikační dovednosti [17].  
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Odborná osoba pro BOZP 

Obdobou naší odborně způsobilé osoby je v Kazachstánu odborník na ochranu 
práce/specialista BOZP [17]. 

 
Obr. 7: Administrativní členění Kazachstánu (Zdroj: Wikipedie) 
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7 Systém BOZP v Srbsku 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 3 202 Srbů) 

Úřad ředitelství bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Aby mohl být systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci postaven v souladu se 
směrnicemi EU, Republika Srbsko se rozhodla zřídit Úřad ředitelství pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci. Ředitelství je funkčně vytvořeno ze dvou základních důvodů [19]: 

• Soulad s právními tradicemi EU (acquis communataire);  

• Stimulace vzdělávání a péče, tj. rozvoj kultury BOZP. 

Ředitelství bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajišťuje legislativní přípravu ve vztahu 
k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vydává stanoviska, pokud jde o 
uplatňování právních předpisů, jakož i následné činnosti v souvislosti s BOZP [20]. 

Struktura a organizace inspekce práce 

Inspektorát práce má svoje ústředí v Bělehradě. Kromě něj má ještě 11 poboček a 14 
odborů inspekce práce v regionech [19]. 

Sankční a administrativní procesy 

Inspektorát práce jako řídící orgán Ministerstva práce, zaměstnanosti, veteránů a 
sociálních věcí vykonává inspekční úkoly a související profesní úkoly v oblasti 
pracovněprávních vztahů a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které se týkají 
pravidelného, mimořádného, kontrolního a doplňkového inspekčního dozoru [20]. 

Inspektorát má pravomoc podat trestní oznámení nebo návrh na sankci za přestupek u 
příslušného soudního orgánu [20]. 

Odborná osoba pro BOZP 

V Republice Srbsko jsou požadavky na BOZP (úmluvy a směrnice) prováděny v souladu 
s EU. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci pomocí 
kvalifikovaného personálu (odborně způsobilých osob) v souladu se zákonem o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci [19]. 

Zákon umožňuje zaměstnavateli vybrat více variant k zajištění BOZP [19]: 

• vlastními silami, 

• outsourcingem licencovaných služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  

Odborně způsobilá osoba musí prokázat své odborné znalosti v BOZP dle zákona 
zkouškou odborné způsobilosti, vč. její praktické části [19]. 

Bohužel, velký počet zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců, nepovažuje BOZP za důležitou 
a není si vědom významu této politiky. Proto je celá sféra BOZP v Srbsku často 
zanedbávána. Nařízení a zásady v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou 
marginalizovány a dosud nemají příliš velký společenský význam. To pramení ze 
skutečnosti, že kvalifikovaný personál (odborně způsobilé osoby) pro bezpečnost a 
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ochranu zdraví při práci nedosáhl předpokládaného statusu vysoce profesionálního 
personálu. Kultura BOZP se v této zemi teprve rozvíjí [19]. 

Z analýzy provedené EU vyplývá, že systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je 
založen na mezinárodních normách (EU a ILO) a že se tato legislativa blíží té evropské, 
ale že provádění předpisů není stále uspokojivé, zejména v mikropodnicích, malých a 
středních podnicích [19]. 

 
Obr. 8: Administrativní dělení Srbska (Zdroj: Terkepek.net) 
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8 Systém BOZP v Indii 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 2 810 Indů) 

Struktura a organizace inspekce práce 

Ministerstvo práce a zaměstnanosti odpovídá za formulaci a správu zákonů a předpisů 
týkajících se práce a zaměstnanosti [21].  

Oddělení nebo útvary odpovědné za inspekci práce 

Na centrální úrovni nebo v regionech provádí inspekce Factory Advice Service and 
Labour Institutes (DGFASLI), týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Na 
centrální úrovni je za vymáhání pracovněprávních předpisů souvisejících s pracovními 
podmínkami odpovědný také hlavní komisař práce (CLC). DGFASLI i CLC jsou 
pobočkami ministerstva práce a zaměstnanosti [21]. 

Na státní úrovni inspektoráty továren pod kontrolou každého státního ministerstva práce 
prosazují zákon o továrnách ve svých příslušných státech. Inspektoři provádějí inspekce 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a inspekce související s pracovními záležitostmi 
[21]. 

Generální ředitelství pro bezpečnost dolů rovněž provádí bezpečnostní a zdravotní 
inspekce s ohledem na bezpečnostní a zdravotní předpisy v dolech a na ropných polích 
[22]. 

V některých státech existují také zvláštní inspektoráty, které se zabývají konkrétními 
průmyslovými odvětvími, například ve státě Kerala je to inspektorát pro plantáže a ve 
státech  Gujarát a Bihar inspektorát zaměřený na zemědělství [21]. 

Rozsah inspekce práce 

Indická republika je rozdělena na 29 spolkových států s vlastní volenou vládou. Některé 
centrální zákony jsou vymáhány ústřední vládou, některé společně ústřední vládou a 
vládami každého spolkového státu a zbytek pouze vládami jednotlivých spolkových států. 
Kompetence mezi ústřední úrovní a spolkovými státy závisí na povaze zařízení nebo 
sektorů.  

CLC odpovídá za vymáhání pracovněprávních předpisů v oblasti mezd, odměn, dětské 
práce, smluvní práce, práce migrantů, pracovní doby, průmyslových sporů a mateřských 
dávek v průmyslových odvětvích a zařízeních, pro které je ústřední vláda příslušnou 
vládou nebo vláda spolkového státu [21]. 

Ředitelství DGFASLI v Bombeji udržuje celkovou spolupráci s ústředními a regionálními 
instituty práce, spoluurčuje politiku, plány BOZP a provádí opatření týkající se 
bezpečnosti, zdraví a dobrých životních podmínek pracovníků a provádí technické 
projekty [21]. 

Programy BOZP 

Programy lze rozdělit na národní a státní pětileté plány bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. Strategie inspekce práce chybí. 
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Preventivní inspekční opatření  

CLC organizuje jednou nebo dvakrát ročně „Crash Inspection Program“, který provádí 
inspekce zaměřenou na BOZP v zařízeních, které se nacházejí v nepřístupných a obtížně 
dostupných oblastech a poskytují informace pracovníkům. Kromě pořádání schůzek jsou 
mezi pracovníky distribuovány brožury s požadavky v oblasti BOZP, která se na ně a na 
jejich zařízení vztahují. Takové inspekční programy dokázaly kvantitativně i kvalitativně 
rozšířit inspekce. Nedílnou součástí inspekce je také poradenství zaměstnavatelům a 
zaměstnancům [21]. 

Sankční a administrativní procesy 

Sankční pravomoc inspektorů je omezena na podávání stížností na soudní stíhání. 
Sankce za porušení pracovních zákonů stanoví pokuty a / nebo trest odnětí svobody. 

Podle Ústředních pravidel pro stavební a jiné stavební dělníky (RECS) z roku 1998 je 
inspektor oprávněn vydávat zaměstnavatelům upozornění (napomenutí) týkající se 
bezpečnosti, zdraví nebo dobrých životních podmínek stavebních dělníků [23].  

Inspektoři mohou rovněž vydat zákaz, pokud se práce na staveništích, v budovách, 
továrnách nebo v dolech provádějí za podmínek, které ohrožují bezpečnost stavebních 
dělníků nebo veřejnosti, do doby, než budou přijata opatření k odstranění příčin 
nebezpečí a zjednána náprava [21], [22], [23]. 

Generální ředitel inspekce v centrální sféře je oprávněn vykonávat kromě pravomoci 
inspektora i kvázi soudního orgánu a je zmocněn ukládat pokuty zaměstnavatelům, kteří 
se dopustili protiprávního jednání [21]. 

Kvalifikační požadavky odborníků BOZP 

Zákon ukládá zaměstnavatelům povinnost zajistit, aby osoby byly kompetentní, kteří mají 
potřebné odborné znalosti, kvalifikaci a zkušenosti a byly způsobilé v oblasti BOZP. 

Vlády jednotlivých spolkových států jmenují nezávislé odborníky za účelem dohledu nad 
záležitostmi BOZP na pracovišti. 
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Obr. 9: Svazové státy Indie (Zdroj: www.maposofindia.com) 
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9 Systém BOZP na Filipínách 

(v roce 2018 v ČR na úřadě práce evidováno 1 238 Filipínců) 

Státní odborná inspekce 

Inspektorát práce (LI)) a oblastní inspektoráty práce (dále jen „RLI“) jsou orgány státní 
správy, jejichž hlavním úkolem je kontrola dodržování povinností plynoucích z 
pracovněprávních předpisů, včetně předpisů k zajištění bezpečnosti práce. Za porušení 
stanovených povinností mohou orgány inspekce práce ukládat sankce [24], [25].  

LI je řízen Ministerstvem práce a zaměstnanosti (DOLE) [26].  

Kromě kontrolní činnosti patří k základním úkolům LI i RLI poradenská a konzultační 
činnost [24], [25]. 

Současné pojetí inspekce práce zahrnuje v souladu se zákonnou úpravou nejen kontrolu 
nad dodržováním bezpečnosti práce, ale i celkovou kontrolu ochrany pracovních vztahů a 
pracovních podmínek [24], [25], [26].  

Odborná osoba pro BOZP 

Na ústřední i místní úrovni pracují tři kategorie odborníků BOZP: státní úředníci 
odpovědní za provádění a koordinaci politiky BOZP, státní inspektoři BOZP a odborné 
osoby odpovědné za BOZP na místní úrovni (v konkrétním průmyslovém podniku, 
soukromé společnosti, organizaci apod.) [24], [25], [26]. 

Kvalifikace odborně způsobilých osob  

Všechny odborně způsobilé osoby (odborní poradci/ odborníci poradenské organizace) 
jsou akreditováni a registrováni u příslušného regionálního úřadu. Konzultanti potřebují 
roky školení a praxe. (Normy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci z roku 1989 (S 
1034.01) [27]. 
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Obr. 10: Filipíny – správní rozdělení (Zdroj: www.mahalo.cz) 
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10 Systém BOZP  v Černé Hoře 

Struktura a organizace inspekce práce 

Dohled nad prováděním zákona o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci („Úřední věstník 
Černé Hory“, č. 34/14), předpisů přijatých na základě podobných a jiných opatření v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, provádí Inspekce práce prostřednictvím 
inspektorů práce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, pokud zákon nestanoví, že 
dohled nad prováděním těchto předpisů v konkrétních činnostech vykonávají jiné 
orgány. Inspekce ministerstva práce je součástí Správy pro inspekční záležitosti Černé 
Hory. Na čele katedry je hlavní inspektor práce.  

Úředníky ministerstva jsou: 

•  inspektoři práce pro pracovní vztahy a zaměstnanost, 

•  a inspektoři práce pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

V červenci 2016 byla společně s prováděcím akčním plánem přijata Strategie pro 
zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců 2016 - 2020. Sociálními 
partnery jsou kromě vlády Černé Hory zástupci zaměstnanců - odborový svaz 
zaměstnanců Černé Hory a Unie odborových svazů Černé Hory a zástupce 
zaměstnavatelů - černohorská unie zaměstnavatelů.  

Významná role v rámci systému bezpečnosti práce ve zdravotnictví byla delegována na 
Fond zdravotního pojištění, Fond penzijního připojištění a pojištění pro případ zdravotního 
postižení v Černé Hoře.  

Odborná způsobilost pro BOZP 

Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v Černé Hoře zahrnuje také Oprávněné 
organizace pro úkoly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které jsou 
právnickými nebo fyzickými osobami kvalifikovanými z hlediska lidských zdrojů, 
organizačních, technických a jiných podmínek předepsaných Ministerstvem práce a 
sociálních věcí ČH pro plnění následujících úkolů: 

• příprava zákona o posuzování rizik s navrhovanými opatřeními k jejich eliminaci; 

• pravidelná kontrola a testování pracovních zařízení, elektrických a jiných instalací 
a zařízení a vybavení pro osobní bezpečnost; 

• zkoumání pracovních podmínek (chemická, fyzikální a biologická nebezpečí, 
osvětlení a mikroklima); 

• audit (posouzení) technické dokumentace z hlediska použitelnosti opatření 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, technických předpisů a norem, zřízení 
zajištění ochrany zaměstnanců v zařízeních, pro která byla vypracována technická 
dokumentace, u pracovních procesů, které mají vykonávat; 

• školení a testy způsobilosti zaměstnanců pro bezpečnou a zdravou práci. 
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Obr. 11: Administrativně člení Černé Hory (Zdroj: Wikipedie) 
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