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Chodí kovářova kobyla bosa? 

 

Zaměstnanci ostrahy hlídající majetek a 

dbající na bezpečnost osob mají 

bezesporu složitou práci. Pracují 

v nelehkých podmínkách, většinou na 

periférii areálu podniků, ve velmi 

skromných podmínkách. A byť jsou první, 

se kterými se kontroloři při zahájení 

státního zdravotního dozoru setkají, jejich 

pracovní prostředí a podmínky nejsou 

běžně předmětem výkonu státního zdravotního dozoru. 

Z tohoto důvodu orgán ochrany veřejného zdraví přistoupil k provedení 

specializované hygienické prověrky, která měla za cíl prověřit právě pracovní 

podmínky zaměstnanců ostrahy. Státní zdravotní dozor byl zaměřen u těchto 

pracovišť na kategorizaci prací, prostředky pro poskytnutí první pomoci, osobní 

ochranné pracovní prostředky, pracovnělékařské služby, pracovní prostředí a 

sanitární zařízení zaměstnanců strážních služeb. 

V roce 2018 bylo provedeno 

celkem 19 kontrol, z toho 8 kontrol 

na pracovištích průmyslových 

objektů, kde je ostraha zajištěna 

vlastními zaměstnanci a 11 kontrol, 

kde ostrahu zajišťují externí 

společnosti. Náplň práce se liší u 

jednotlivých společností dle 

konkrétních podmínek a 

pracovních úkolů, např. kontrola a 

evidence vozidel a osob, poskytování informací, kontrola kamerového systému, 

obchůzky a kontrola celých areálů a budov především v mimopracovní době, nebo 

jen sledování monitorů, úklid sněhu v zimě, úklid kolem vrátnice a sociálního zázemí, 

péče o služebního psa, atd.  

A jak tedy tento úkol dopadl? Můžeme s potěšením říci, že dobře. Jinými slovy 

nebyly zjištěny nedostatky. Jednalo se o zaměstnavatele ve větších objektech a 
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areálech a dlouholeté provozovatele externích strážních služeb, kteří zajišťují tyto 

služby u více objektů, a mají již bohaté zkušenosti v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci. Zajištění a údržba pracoviště a sociálního zázemí 

vrátnice je prováděna ve spolupráci s vlastníkem objektu. 
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