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ZPRÁVA ÚŘADU PRÁCE VE SVITAVÁCH O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
KOORDINOVANÝCH KONTROL NA ÚSEKU ZAMĚSTNANOSTI, ZAMĚŘENÝCH NA VÝKON
NELEGÁLNÍ PRÁCE V ROCE 2010

Kontrolní oddělení Úřadu práce ve Svitavách provádí, tak jako ostatní úřady práce, kontrolní
činnost nejen podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ale i zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Již 5 let ale ze zákona
nekontroluje dodržování pracovněprávních předpisů podle Zákoníku práce, což mnozí
zaměstnanci i zaměstnavatelé neví a často se o pomoc na úřad práce obracejí.
V roce 2010 byla kladena maximálně zvýšená pozornost na oblast nelegální práce
(označovanou jako „černá práce“), a to jak uchazečů o zaměstnání, občanů ČR a EU, tak
cizinců z tzv. třetích zemí. Tato snaha o odhalení společensky nebezpečných jevů vyvrcholila
komplexními kontrolami, které iniciovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.
V období od 1. 9. 2010 byla uskutečněna komplexní kontrola pod záštitou MPSV, kterou
v rámci koordinace provedla vedle úřadu práce i okresní správa sociálního zabezpečení a
oblastní inspektorát práce. Během 2 měsíců bylo provedeno dalších 25 kontrol v oblasti
stavebnictví, pohostinství, cestovním ruchu i v dalších oblastech, přičemž bylo celkem
zkontrolováno 509 občanů ČR, 20 občanů EU a 8 cizinců. Kontrol cizinců se zúčastňovali
kontroloři úřadu práce za vydatného přispění Celního úřadu Svitavy a Policie ČR – Inspektorátu
cizinecké policie Svitavy.
Při kontrolách bylo zjištěno, že v 15 případech nebyla splněna informační povinnost podle
zákona o zaměstnanosti, a to ve 14 případech u občanů EU a v 1 případě u cizince a dále v 1
případě u občana EU nebyla splněna evidenční povinnost stanovená uvedeným zákonem o
zaměstnanosti. U 9 uchazečů o zaměstnání byl zjištěn výkon práce, aniž by tuto skutečnost
oznámili úřadu práce.
Na základě zjištěných skutečností jsou se zaměstnavateli vedena správní řízení ve věci uložení
pokuty za správní delikty. V případě zjištění porušení povinností uchazečů o zaměstnání
vedených v evidenci Úřadu práce ve Svitavách byly vyvozeny důsledky v souladu s uvedeným
zákonem o zaměstnanosti. V provádění kontrol zaměřených na oblast nelegálního
zaměstnávání bude Úřad práce ve Svitavách nadále pokračovat.
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