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Č. j.: KHSLB 19399/2020
Sp. značka: S- KHSLB 19399/2020
Vyřizuje: Forysová
Č. j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/0

Věc: poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. - rozhodovací praxe
správního orgánu v souvislosti s povinnostmi stanovenými v § 49 odst. 4 nařízení vlády Č.
361/2007 Sb., v případě kontrol maloobchodních prodejen zboží, ve kterých je nezbytné
trvalé sledování prodejny za účelem předcházení krádežím

Dne 23. 9. 2020 jsme obdrželi pod čj. KHSLB 19399/2020 Vaši žádost o poskytnutí informace
dle §13 zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů
týkající se:

l. Jaká je rozhodovací praxe správního orgánu v souvislosti s povinnostmi stanovenými v §
49 odst. 4 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., v případě kontrol maloobchodních prodejen
zboží, kde je nezbytné trvalé sledování prodejny a chování zákazníků, aktivní oslovování a
kontrola zboží v prodejně za účelem předcházení krádežím,

2. Zda bylo při těchto kontrolách považováno za dostačující to, že je zaměstnancům
poskytnuto pracovní místo v zázemí prodejny, kde se nepohybuje veřejnost, a ve kterých
čerpají krátké přestávky na jídlo a oddech?

Dle §49 odst. 4 NV Č.361/2007 Sb. musí být pracovní místo vybaveno pro krátkodobý odpočinek
u práce vykonávané trvale vstoje, pokud se nevyžaduje trvalé sledování chodu zařízení.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická
stanice) jako kontrolní orgán při státním zdravotním dozoru v prodejnách maloobchodu tento
požadavek při výkonu práce prodavače řeší po zvážení, zda povaha práce a prostorové podmínky
umožňují zaměstnanci si sednout. V případě, že zaměstnanec musí sledovat prodejnu a chování
zákazníků, případně provádět kontrolu zboží za účelem předcházení krádežím v pracovní pozici
trvale ve stoje, pak má k dispozici dle §55 odst. 3 výše citovaného nařízení místnost pro
odpočinek vybavenou sedacím nábytkem.
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Krajská hygienická stanice při výkonu státního zdravotního dozoru v minulosti uložila
zaměstnavateli v maloobchodní prodejně sankci za neumožnění krátkodobého odpočinku vsedě
prodavači vykonávajícího práci trvale ve stoje, protože dlouhodobé stání bez aktivace svalové
pumpy
bércové

můsobuje vážné zdravotní problémy (např. vznik varixů, chronické žilní insuficience,
vředy).

Krajská hygienická stanice
Libereckého kraje
se s(d|em v L\berc1

I"l
Ing. Forýsová Kateřina

ředitelka odboru hygieny práce
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