
251/2005 Sb. 
 
   ZÁKON 
 
   ze dne 3. kv ětna 2005 
 
   o inspekci práce 
 
   Zm ěna: 230/2006 Sb. 
 
   Zm ěna: 264/2006 Sb. 
 
   Zm ěna: 213/2007 Sb. 
 
   Zm ěna: 362/2007 Sb. 
 
   Zm ěna: 382/2008 Sb. 
 
   Zm ěna: 294/2008 Sb. 
 
   Zm ěna: 281/2009 Sb. 
 
   Parlament se usnesl na tomto zákon ě České republiky: 
 
   ČÁST PRVNÍ 
 
   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 
 
   § 1 
 
   Tento  zákon  upravuje  z řízení  a postavení orgán ů inspekce práce jako 
   kontrolních  orgán ů  na  úseku  ochrany  pracovních vztah ů a pracovních 
   podmínek,  p ůsobnost  a  p říslušnost  orgán ů  inspekce  práce,  práva a 
   povinnosti p ři kontrole a sankce za porušení stanovených povinno stí. 
 
   § 2 
 
   (1)  Z řizují se Státní ú řad inspekce práce (dále jen "ú řad") a oblastní 
   inspektoráty  práce  (dále  jen  "inspektorát"),   které  jsou správními 
   ú řady.   Sídlem  ú řadu  je  Opava.  Ozna čení,  sídla  a  územní  obvody 
   inspektorát ů jsou uvedeny v p říloze k tomuto zákonu. 
 
   (2)  Ú řad  je  ú četní jednotkou. Pro ú čely hospoda ření s majetkem státu 
   v četn ě   prost ředk ů   státního  rozpo čtu  mají  inspektoráty  postavení 
   vnit řních organiza čních jednotek ú řadu. 
 
   (3)  Ú řad  je  řízen  Ministerstvem  práce  a sociálních v ěcí (dále jen 
   "ministerstvo"). 
 
   (4) V čele ú řadu je generální inspektor. V čele inspektorátu je vedoucí 
   inspektor.  Jmenování  a  odvolání  generálního  inspektora a vedoucího 
   inspektora se řídí služebním zákonem^1). 
 
   ČÁST DRUHÁ 
 
   P ŮSOBNOST A PŘÍSLUŠNOST ÚŘADU A INSPEKTORÁTŮ 
 
   § 3 
 
   (1)  Ú řad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících 
   z 



 
   a)  právních  p ředpis ů,  z  nichž  vznikají  zam ěstnanc ům,  p říslušnému 
   odborovému  orgánu  nebo  rad ě  zam ěstnanc ů  nebo  zástupci  pro oblast 
   bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci^2)  práva nebo povinnosti v 
   pracovn ěprávních   vztazích   v četn ě  právních  p ředpis ů  o  odm ěňování 
   zam ěstnanc ů,  náhrad ě  mzdy nebo platu a náhrad ě výdaj ů zam ěstnanc ům, s 
   výjimkou  právních  p ředpis ů  o  zam ěstnanosti  a  právních  p ředpis ů o 
   ochran ě zam ěstnanc ů p ři platební neschopnosti zam ěstnavatel ů, 
 
   b) právních p ředpis ů stanovících pracovní dobu a dobu odpo činku, 
 
   c) právních p ředpis ů k zajišt ění bezpe čnosti práce, 
 
   d)  právních  p ředpis ů  k  zajišt ění  bezpe čnosti  provozu  technických 
   za řízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních p ředpis ů 
   o bezpe čnosti provozu vyhrazených technických za řízení, 
 
   e)   právních   p ředpis ů   o   zam ěstnávání  zam ěstnanky ň,  mladistvých 
   zam ěstnanc ů^3),  zam ěstnanc ů  pe čujících  o  d ěti, jakož i zam ěstnanc ů, 
   kte ří  prokázali,  že p řevážn ě sami dlouhodob ě pe čují o fyzickou osobu, 
   která  se podle zvláštního právního p ředpisu považuje za osobu závislou 
   na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (st ředně t ěžká závislost), ve 
   stupni III (t ěžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)^ 3a), 
 
   f) právních p ředpis ů upravujících výkon um ělecké, kulturní, sportovní a 
   reklamní činnosti d ětmi^4). 
 
   (2) Ú řad a inspektoráty rovn ěž kontrolují dodržování 
 
   a)   kolektivních   smluv^5)   v  částech,  ve  kterých  jsou  upraveny 
   individuální  pracovn ěprávní  nároky zam ěstnanc ů vyplývající z právních 
   p ředpis ů, jakož i vnit řních p ředpis ů podle § 305 zákoníku práce, 
 
   b)  vnit řních  p ředpis ů  vydaných  podle  zákoníku  práce^6a), jestliže 
   zakládají práva zam ěstnanc ů. 
 
   (3)   Ú řad   a   inspektoráty  vykonávají  kontrolu  také  v  p řípadech 
   stanovených zvláštním právním p ředpisem^9). 
 
   § 4 
 
   (1) Ú řad 
 
   a) řídí inspektoráty; je v ůči inspektorát ům nad řízeným služebním ú řadem 
   v  organiza čních v ěcech státní služby a služebních vztazích zam ěstnanc ů 
   vykonávajících  ve  správních ú řadech státní správu jako službu, kterou 
   Česká republika poskytuje ve řejnosti, 
 
   b) odborn ě vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc , 
 
   c)  zpracovává ro ční program kontrolních akcí, který projedná s vyšší mi 
   odborovými  orgány  a  organizacemi  zam ěstnavatel ů,  a  p ředkládá  jej 
   ministerstvu ke schválení, 
 
   d)  koordinuje  kontrolu  provád ěnou  inspektoráty ve vztahu k činnosti 
   jiných  správních ú řadů vykonávanou podle zvláštních právních p ředpis ů, 
   v  jejichž  p ůsobnosti  je  dozor, pop řípad ě kontrolní činnost na úseku 
   bezpe čného a zdraví neohrožujícího pracovního prost ředí nebo pracovních 
   podmínek, 
 
   e)   je  oprávn ěn  vyžadovat  od  jiných  správních  ú řadů,  v  jejichž 



   p ůsobnosti  je dozor, pop řípad ě kontrolní činnost na úseku bezpe čného a 
   zdraví  neohrožujícího pracovního prost ředí nebo pracovních podmínek, v 
   nezbytn ě nutném rozsahu informace pot řebné k výkonu kontroly, 
 
   f)  vydává a odnímá pr ůkazy inspektor ům oprav ňující inspektory k výkonu 
   kontroly podle tohoto zákona, 
 
   g) je oprávn ěn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3, 
 
   h)  ukládá  opat ření  k  odstran ění  nedostatk ů zjišt ěných p ři kontrole 
   podle  §  6  odst.  6,  ur čuje  p řiměřené  lh ůty  k jejich odstran ění a 
   vyžaduje podání písemné zprávy o p řijatých opat řeních, 
 
   i) kontroluje pln ění opat ření k odstran ění zjišt ěných nedostatk ů, 
 
   j) rozhoduje ve správním řízení 
 
   1. v prvním stupni o p řestupcích nebo správních deliktech, 
 
   2.  v  prvním stupni o uložení po řádkové pokuty za nespln ění povinnosti 
   podle § 6 odst. 2 v ěty druhé, 
 
   3. p řezkoumává rozhodnutí o p řestupcích nebo správních deliktech vydaná 
   inspektorátem, 
 
   k) p řezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o 
 
   1. uložení po řádkové pokuty vydaná inspektorem ú řadu, 
 
   2. zákazu podle § 7 odst. 1 písm. j) bodu 1 vyda ná inspektorem ú řadu, 
 
   l)  je  oprávn ěn  zakázat  (omezit)^9a)  výkon práce p řesčas vykonávané 
   podle § 93a zákoníku práce. 
 
   (2) Ú řad 
 
   a)  na  základ ě vyžádání poskytuje nezbytné informace z výkonu kon troly 
   jiným  správním  ú řadům,  v  jejichž  p ůsobnosti  je  dozor,  pop řípad ě 
   kontrolní   činnost   na   úseku  bezpe čného  a  zdraví  neohrožujícího 
   pracovního prost ředí nebo pracovních podmínek, 
 
   b) p ředkládá ministerstvu podn ěty ke zlepšení právní úpravy týkající se 
   právních p ředpis ů uvedených v § 3 odst. 1, 
 
   c)  podílí  se  spole čně  s  ministerstvem  na  mezinárodní  spolupráci 
   týkající  se  pracovního  prost ředí,  bezpe čnosti  práce  a  pracovních 
   podmínek, 
 
   d)  poskytuje právnickým a fyzickým osobám, kter é v pracovních vztazích 
   zam ěstnávají  fyzické  osoby (dále jen "zam ěstnavatel"), a zam ěstnanc ům 
   bezúplatn ě   základní  informace  a  poradenství  týkající  s e  ochrany 
   pracovních vztah ů a pracovních podmínek, 
 
   e) na základ ě podklad ů inspektorát ů zpracovává ro ční souhrnnou zprávu o 
   výsledcích kontrolních akcí, kterou p ředkládá ministerstvu, a informuje 
   o jejím obsahu vyšší odborové orgány a organizac e zam ěstnavatel ů, 
 
   f)  spolupracuje  na  programech  osv ěty  o ochran ě pracovních vztah ů a 
   pracovních  podmínek  zajiš ťovaných  jinými  správními  ú řady,  vyššími 
   odborovými orgány nebo organizacemi zam ěstnavatel ů, 
 



   g)  poskytuje  ministerstvu  a  ú řadům práce informaci o uložení pokuty 
   agentu ře  práce  za  porušení  povinností,  které  pro  ag entury  práce 
   vyplývají   z   §  308  a  309  zákoníku  práce,   a  o  uložení  pokuty 
   zam ěstnavateli   za   porušení   povinností  vyplývajíc ích  z  právních 
   p ředpis ů, jejichž dodržování ú řad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 
   dn ů od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty.  
 
   (3)  Ú řad  vede  a  zajiš ťuje  provoz informa čního systému o pracovních 
   úrazech^10)  a  informa čního  systému,  který se zam ěřuje na rizika p ři 
   výkonu  práce a na opat ření k jejich odstra ňování zjišt ěných kontrolou; 
   p řitom vychází z údaj ů inspektorát ů. 
 
   (4) Informa ční systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o 
 
   a)  fyzické  osob ě,  která  utrp ěla  pracovní  úraz, jimiž jsou jméno a 
   p říjmení,  datum  narození,  státní  p říslušnost, adresa místa trvalého 
   pobytu a pohlaví, 
 
   b)  zam ěstnavateli,  jimiž  jsou  ozna čení zam ěstnavatele, p ředmět jeho 
   podnikání,  místo, kde k pracovnímu úrazu došlo,  a činnost, p ři které k 
   pracovnímu úrazu došlo, 
 
   c)  pracovním  úrazu, jimiž jsou druh zran ění a zran ěná část t ěla, druh 
   pracovního  úrazu,  co  bylo  zdrojem  pracovníh o  úrazu, v četn ě jejich 
   organiza čních a technických p ří čin, a pro č k pracovnímu úrazu došlo. 
 
   Informa ční  systém  o  pracovních  úrazech  slouží  pro pot řebu ú řadu a 
   ministerstva;  údaje  z  n ěho  se  poskytují  jiným orgán ům v p řípadech 
   stanovených  zvláštními zákony^11) nebo v p řípadech, kdy dala p ředchozí 
   souhlas  fyzická  osoba,  jíž se údaje týkají, p opřípad ě fyzická osoba, 
   která  by  poskytnutím údaj ů mohla být dot čena. České správ ě sociálního 
   zabezpe čení   se   údaje   z   informa čního  systému  poskytují  též  v 
   elektronické podob ě umož ňující dálkový p řístup. 
 
   (5) Informa ční systém o rizicích p ři výkonu práce obsahuje údaje o 
 
   a)  zam ěstnavateli,  jimiž  jsou ozna čení zam ěstnavatele a p ředmět jeho 
   podnikání, 
 
   b) rizicích p ři výkonu práce a o tom, jaká opat ření k jejich odstran ění 
   byla p řijata. 
 
   Informa ční systém o rizicích p ři výkonu práce slouží pro pot řebu ú řadu, 
   ministerstva  a  ú řadů  práce.  Ministerstvu  a ú řadům práce se údaje z 
   informa čního  systému  poskytují  též  v elektronické podob ě umož ňující 
   dálkový p řístup. 
 
   (6)  Ú řad je povinen p ři vedení informa čního systému podle odstavc ů 4 a 
   5   zajistit  ochranu  osobních  údaj ů  zp ůsobem  stanoveným  zvláštním 
   zákonem^12). 
 
   § 5 
 
   (1) Inspektorát 
 
   a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,  
 
   b)  ukládá  opat ření  k  odstran ění nedostatk ů zjišt ěných p ři kontrole, 
   ur čuje  p řiměřené  lh ůty  k jejich odstran ění a vyžaduje podání písemné 
   zprávy o p řijatých opat řeních, 
 



   c) kontroluje pln ění opat ření k odstran ění zjišt ěných nedostatk ů, 
 
   d)  neprodlen ě  kontroluje  závady,  o  nichž  byl  vyrozum ěn odborovou 
   organizací podle § 322 odst. 3 zákoníku práce, 
 
   e)  je  oprávn ěn  kontrolovat  p ří činy  a  okolnosti  pracovních úraz ů, 
   pop řípad ě se zú čast ňovat šet ření na míst ě úrazového d ěje, 
 
   f) poskytuje ú řadu údaje o 
 
   1. pracovních úrazech^10), pro vedení informa čního systému o pracovních 
   úrazech  podle  §  4  odst.  4,  ke kterým došlo  v jeho územním obvodu, 
   v četn ě jejich organiza čních a technických p ří čin, 
 
   2.  rizicích  p ři  výkonu  práce  zjišt ěných  kontrolou  a o opat řeních 
   p řijatých k jejich odstran ění pro vedení informa čního systému podle § 4 
   odst. 5, 
 
   g)  p ředkládá  ú řadu  podn ěty  ke  zlepšení  právní  úpravy týkající se 
   právních p ředpis ů uvedených v § 3 odst. 1, 
 
   h)  poskytuje informace a zpracovává zprávy o pl nění svých úkol ů, které 
   p ředkládá ú řadu, 
 
   i) vyjad řuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb u r čených pro 
   užívání  ve  ve řejném  zájmu  nebo  jako pracovišt ě fyzických osob, zda 
   spl ňují  požadavky  právních  p ředpis ů  k zajišt ění bezpe čnosti práce a 
   technických za řízení, 
 
   j)  uplat ňuje  p ři  povolování  staveb ur čených pro užívání ve ve řejném 
   zájmu nebo jako pracovišt ě fyzických osob požadavky právních p ředpis ů k 
   zajišt ění bezpe čnosti práce a technických za řízení^14), 
 
   k)   poskytuje   zam ěstnavatel ům  a  zam ěstnanc ům  bezúplatn ě  základní 
   informace  a  poradenství  týkající  se  ochrany   pracovních  vztah ů  a 
   pracovních podmínek, 
 
   l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o 
 
   1. p řestupcích nebo správních deliktech, 
 
   2.  uložení  po řádkové pokuty za nespln ění povinnosti podle § 6 odst. 2 
   v ěty druhé, 
 
   m) p řezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o 
 
   1. uložení po řádkové pokuty vydaná inspektorem inspektorátu, 
 
   2.  zákazu  podle  §  7  odst.  1  písm.  j)  bo du 1 vydaná inspektorem 
   inspektorátu, 
 
   n)  je  oprávn ěn  zakázat  (omezit)^9a)  výkon práce p řesčas vykonávané 
   podle § 93a zákoníku práce. 
 
   (2)  Provedl-li  inspektorát  kontrolu  na  zákl adě  písemného podn ětu, 
   informuje  písemn ě  o  výsledku  toho,  kdo podn ět podal. V ěta první se 
   použije i tehdy, postupuje-li se podle § 6 odst.  6. 
 
   § 6 
 
   (1) P ůsobnost ú řadu a inspektorát ů se vztahuje na 



 
   a)  zam ěstnavatele  a  na  jejich  zam ěstnance,  na  právnické osoby, u 
   kterých jsou vykonávány ve řejné funkce, a na fyzické osoby vykonávající 
   ve řejné funkce, 
 
   b) fyzické osoby, které jsou zam ěstnavateli a samy též pracují^15), 
 
   c)  fyzické  nebo právnické osoby podnikající po dle zvláštního právního 
   p ředpisu^16) a nikoho nezam ěstnávající^17), 
 
   d)  spolupracujícího  manžela  nebo dít ě osoby uvedené pod písmeny b) a 
   c)^18), 
 
   e)   fyzickou  nebo  právnickou  osobu,  která  je  zadavatelem  stavby 
   (stavebník)  nebo  jejím zhotovitelem, pop řípad ě se na zhotovení stavby 
   podílí  podle zákona o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví  p ři  práci^18a), a na koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví 
   p ři  práci  na  staveništi  podle  zákona  o zajišt ění dalších podmínek 
   bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci^18b), 
 
   f)  vysílající  a  p řijímající  organizace  a  dobrovolníky  p ři výkonu 
   dobrovolnické služby podle zvláštního právního p ředpisu^19), 
 
   g)  právnické  osoby,  které  vykonávají  činnost  školy nebo školského 
   za řízení,  další  právnické  osoby  nebo  fyzické  oso by,  u  nichž  se 
   uskute čňuje   praktické   vyu čování   žák ů  st ředních  škol,  odborných 
   u čiliš ť^20) nebo vyšších odborných škol, 
 
   h)  v ěznice, právnické nebo fyzické osoby zam ěstnávající odsouzené a na 
   odsouzené^21), 
 
   i)  právnické  a  fyzické  osoby, u kterých je p rovád ěn výkon um ělecké, 
   kulturní, sportovní a reklamní činnosti d ětmi^4), 
 
   (dále jen "kontrolovaná osoba"). 
 
   (2)  V  za řízeních  ozbrojených sil a bezpe čnostních sbor ů v p ůsobnosti 
   Ministerstva  obrany, Ministerstva vnitra, Minis terstva spravedlnosti a 
   Ministerstva  financí,  v  za řízeních  Bezpe čnostní  informa ční služby, 
   Ú řadu  pro  zahrani ční  styky  a  informace  a Národního bezpe čnostního 
   ú řadu,   jakož   i   v  objektech,  s  nimiž  je  p říslušné  hospoda řit 
   Ministerstvo   vnitra,   kde   by  kontrolou  mo hlo  dojít  k  ohrožení 
   utajovaných  skute čností,  m ůže být kontrola provedena jen se souhlasem 
   p říslušného ministerstva a v za řízeních Bezpe čnostní informa ční služby, 
   Ú řadu pro zahrani ční styky a informace a Národního bezpe čnostního ú řadu 
   jen  se  souhlasem  jejich ředitele. Nebude-li souhlas podle v ěty první 
   ud ělen,  zajistí  ten, kdo odmítl souhlas ud ělit, provedení kontroly ve 
   své  p ůsobnosti  a  podá do 60 pracovních dn ů ode dne odmítnutí ud ělení 
   souhlasu  písemnou zprávu o výsledku provedené k ontroly orgánu inspekce 
   práce, který o souhlas požádal. 
 
   (3) V právních vztazích zam ěstnanc ů vykonávajících ve správních ú řadech 
   státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje ve řejnosti, 
   upravených služebním zákonem, mohou ú řad a inspektoráty kontrolovat jen 
   v ěci  týkající  se  doby  výkonu  státní  služby  a p řestávek ve státní 
   služb ě,  služební  pohotovosti,  státní služby p řesčas a v no ční dob ě a 
   bezpe čnosti p ři výkonu státní služby^22). 
 
   (4) P ůsobnost ú řadu a inspektorát ů se nevztahuje na 
 
   a)  vojáky  v  činné služb ě povolané na vojenská cvi čení podle zákona o 



   pr ůběhu  základní  nebo  náhradní  služby  a  vojenských   cvi čení  a  o 
   n ěkterých právních pom ěrech voják ů v záloze^23), 
 
   b) vojáky z povolání podle zákona o vojácích z p ovolání^24), 
 
   c)  fyzické  osoby  vykonávající  službu v bezpe čnostních sborech podle 
   zákona o služebním pom ěru p říslušník ů bezpe čnostních sbor ů^25), 
 
   d) kontrolované osoby v rozsahu, ve kterém u nic h vykonává vrchní dozor 
   orgán státní bá ňské správy^26), 
 
   e)  kontrolované  osoby  v  rozsahu,  ve kterém u nich vykonávají dozor 
   orgány státního zdravotního dozoru^27), 
 
   f)  kontrolované  osoby  v rozsahu, ve kterém u nich vykonává kontrolní 
   činnost Státní ú řad pro jadernou bezpe čnost^28), 
 
   g)  kontrolované  osoby  v  rozsahu,  ve kterém u nich vykonávají dozor 
   drážní správní ú řady a Drážní inspekce^29), 
 
   h)  bezpe čnost  provozu  ur čených  technických  za řízení  v ozbrojených 
   silách České republiky^30), 
 
   i)  činnost  bezpe čnostního sboru p ři služebním zákroku^31) nebo zásahu 
   podle zvláštních právních p ředpis ů^32). 
 
   (5)  Místní  p říslušnost  inspektorátu k výkonu kontroly se řídí místem 
   činnosti  kontrolované osoby a u organiza ční složky státu jejím sídlem; 
   ve správním řízení se řídí místní p říslušnost správním řádem. Ú řad může 
   v  jednotlivých  p řípadech hodných zvláštního z řetele, zejména z d ůvodu 
   podjatosti,   písemn ě  pov ěřit  provedením  kontroly  jiný  než  místn ě 
   p říslušný inspektorát. 
 
   (6)  Ú řad  je  oprávn ěn  v  jednotlivých  p řípadech  hodných zvláštního 
   z řetele,  zejména  z  d ůvodu  podjatosti, si písemn ě vyhradit provedení 
   kontroly,   kterou   je   jinak   oprávn ěn   provést  místn ě  p říslušný 
   inspektorát. 
 
   ČÁST TŘETÍ 
 
   PRÁVA A POVINNOSTI P ŘI KONTROLE 
 
   § 7 
 
   (1) Inspektor je oprávn ěn 
 
   a)  vykonávat  kontrolu  podle  tohoto zákona, j e-li p ři jejím zahájení 
   p řítomen   člen   statutárního   orgánu  kontrolované  osoby,  zástupce 
   kontrolované  osoby,  zam ěstnanec  kontrolované  osoby,  spolupracující 
   rodinný  p říslušník  nebo  jiná  fyzická  osoba,  která  vykon ává  nebo 
   zabezpe čuje činnost, která je p ředmětem činnosti kontrolované osoby; na 
   místech,  na  kterých  by mohlo dojít k bezprost řednímu ohrožení života 
   nebo  zdraví  inspektora,  m ůže  být kontrola vykonána jen za doprovodu 
   fyzické osoby pov ěřené k tomu kontrolovanou osobou, 
 
   b)  vstupovat  bezplatn ě  do  objekt ů,  za řízení  a  výrobních prostor ů 
   kontrolovaných osob za ú čelem výkonu kontroly, 
 
   c)  požadovat na kontrolovaných osobách poskytnu tí pravdivých a úplných 
   informací o zjiš ťovaných a souvisejících skute čnostech, 
 



   d)  p ři  kontrole ov ěřovat totožnost fyzických osob uvedených v písmenu 
   a)  podle  ob čanského  pr ůkazu,  cestovního  pasu, pop řípad ě služebního 
   pr ůkazu státního zam ěstnance^33), 
 
   e)   požadovat  na  kontrolovaných  osobách,  ab y  v  ur čených  lh ůtách 
   p ředložily  originální doklady, pop řípad ě tyto doklady ú ředně ov ěřené a 
   další   písemnosti,   záznamy  dat  na  pam ěťových  médiích  prost ředk ů 
   výpo četní  techniky,  jejich  výpisy  a  zdrojové kódy p rogram ů, vzorky 
   materiál ů,   látek  nebo  výrobk ů  (dále  jen  "doklady")  pot řebné  ke 
   kontrole, 
 
   f)  po řizovat  kopie  části  doklad ů  nebo výpisy z doklad ů pro pot řebu 
   doložení  nepln ění nebo nedostate čného pln ění povinností zjišt ěných p ři 
   výkonu kontroly; za tím ú čelem použít technické prost ředky na zhotovení 
   fotodokumentace, obrazových nebo zvukových zázna mů, 
 
   g)   v   p řípadech  hodných  zvláštního  z řetele,  pop řípad ě  nebezpe čí 
   hrozícího z prodlení 
 
   1.  zajiš ťovat doklady; jejich p řevzetí musí kontrolované osob ě písemn ě 
   potvrdit a ponechat jí kopie p řevzatých doklad ů, 
 
   2.  odebírat  k rozboru nezbytn ě nutné množství vzork ů materiál ů, látek 
   nebo  výrobk ů  (dále  jen  "kontrolní  vzorek");  jejich  p řevzetí musí 
   kontrolované osob ě písemn ě potvrdit, 
 
   3. na řizovat provedení m ěření, prohlídek, zkoušek nebo revizí, 
 
   h)  dotazovat se zam ěstnanc ů kontrolované osoby bez p řítomnosti dalších 
   fyzických  osob,  zástupce  p říslušného odborového orgánu nebo zástupce 
   pro  oblast  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci na záležitosti 
   související s vykonávanou kontrolou^34), 
 
   i)  na řizovat  zachování  místa  úrazového  d ěje v p ůvodním stavu až do 
   skon čení   šet ření   o   pracovním  úrazu  nebo  po  dobu  nezbytn ou  k 
   zadokumentování místa úrazového d ěje, 
 
   j) vydat rozhodnutí o zákazu 
 
   1.  používání objekt ů, pracoviš ť, výrobních, pracovních prost ředk ů nebo 
   za řízení,   pracovních   nebo   technologických   post upů,  látek  nebo 
   materiál ů, vykonávání prací nebo činností, které bezprost ředně ohrožují 
   bezpe čnost  zam ěstnanc ů  nebo  dalších  fyzických osob zdržujících se s 
   v ědomím  kontrolované  osoby  v  jejích  prostorech,  a  to  až do doby 
   odstran ění  závady,  s  výjimkou pevných trak čních za řízení a trak čních 
   vozidel  na  drahách  a ve ve řejné silni ční doprav ě, lodí a letadel; za 
   tím  ú čelem  mohou  na řídit,  aby p řítomné fyzické osoby ihned opustily 
   prostory,  ve  kterých  je  bezprost ředně  ohrožena  jejich bezpe čnost. 
   Vyžaduje-li  to  nebezpe čí  hrozící  z prodlení, lze rozhodnutí oznámit 
   ústn ě; odvolání nemá odkladný ú činek. Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno 
   ústn ě,  musí  jej  inspektor  uvést  v díl čím protokolu [§ 8 písm. h)]. 
   Rozhodnutí  o  vydaném  zákazu  musí  být  oznám eno  kontrolované osob ě 
   písemn ě bez zbyte čného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí, 
 
   2.  práce  p řesčas,  práce  v  noci,  práce  zam ěstnanky ň a mladistvých 
   zam ěstnanc ů,   je-li   vykonávána   v   rozporu  se  zvláštním   právním 
   p ředpisem^35), práce p řesčas vykonávané podle § 93a zákoníku práce, 
 
   k)   ukládat   kontrolované  osob ě  opat ření  k  odstran ění  nedostatk ů 
   zjišt ěných p ři kontrole a ur čovat p řiměřené lh ůty k jejich odstran ění a 
   vyžadovat  podání  písemné  zprávy o p řijatých opat řeních; mohou rovn ěž 



   navrhovat pot řebná technická a jiná opat ření k odstran ění rizik^36), 
 
   l) ukládat fyzické osob ě jménem orgánu inspekce práce po řádkovou pokutu 
   za nespln ění povinností kontrolované osoby (§ 9), 
 
   m)  používat  telekomunika ční  za řízení kontrolované osoby v p řípadech, 
   kdy je jejich použití nezbytné k výkonu kontroly , 
 
   n)  seznamovat  se s utajovanými skute čnostmi, prokáží-li se osv ědčením 
   pro p říslušný stupe ň utajení t ěchto skute čností^37). 
 
   (2)  Pr ůkaz  inspektora [§ 4 odst. 1 písm. f)] je dokladem o pov ěření k 
   výkonu kontrolní činnosti. 
 
   § 8 
 
   Povinnosti inspektora 
 
   Inspektor je povinen 
 
   a)  prokázat se p ři výkonu kontroly svým pr ůkazem inspektora [§ 4 odst. 
   1 písm. f)], 
 
   b)  informovat  p říslušný  odborový  orgán  nebo  radu zam ěstnanc ů nebo 
   zástupce  pro  oblast bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci o zahájení 
   kontroly, jestliže u kontrolované osoby p ůsobí, 
 
   c) chránit práva a právem chrán ěné zájmy kontrolované osoby, 
 
   d)  zachovávat  ml čenlivost  o  totožnosti  toho,  kdo  podal  podn ět k 
   provedení kontroly, 
 
   e)  zabezpe čit  řádnou  ochranu po řízených kopií částí doklad ů a jejich 
   výpis ů  a  zajišt ěných  originálních  doklad ů  proti  ztrát ě,  zni čení, 
   poškození nebo zneužití, 
 
   f)  vrátit  neprodlen ě kontrolované osob ě zajišt ěné doklady, pominou-li 
   d ůvody  jejich  zajišt ění;  o po řízení kopií částí doklad ů a po řízených 
   výpisech provést záznam do protokolu o provedené  kontrole, 
 
   g) zjistit p ři kontrole skute čný stav a doložit kontrolní zjišt ění, 
 
   h) po řídit o výsledku kontroly díl čí protokol [§ 7 odst. 1 písm. j) bod 
   1] a protokol; díl čí protokol musí být sou částí protokolu, 
 
   i)  seznámit  kontrolovanou  osobu s obsahem pro tokolu a p ředat jí jeho 
   stejnopis; seznámení s protokolem potvrzuje kont rolovaná osoba podpisem 
   protokolu.  Odmítne-li  se  kontrolovaná osoba s eznámit se s protokolem 
   nebo seznámení s ním potvrdit, vyzna čí se tyto skute čnosti v protokolu, 
 
   j) zachovávat ml čenlivost o osobních údajích vztahujících se k fyzic kým 
   osobám  a  o  obchodním  tajemství,  o  kterých  se p ři výkonu kontroly 
   dov ěděl. 
 
   § 9 
 
   (1)  Kontrolovaná osoba je povinna vytvo řit podmínky k výkonu kontroly, 
   je  povinna  poskytnout  sou činnost  odpovídající oprávn ěním inspektora 
   podle  §  7.  Fyzická  osoba nemá povinnost podl e § 7 odst. 1 písm. c), 
   jestliže  by  jejím spln ěním zp ůsobila nebezpe čí trestního stíhání sob ě 
   nebo osobám blízkým^38). 



 
   (2)  Kontrolovaná  osoba  je  povinna v nezbytné m rozsahu odpovídajícím 
   povaze  své  činnosti  a  technickému  vybavení poskytnout materi ální a 
   technické zabezpe čení pro výkon kontroly. 
 
   (3)  Oprávn ění  zam ěstnanci, pop řípad ě zástupci kontrolované osoby jsou 
   povinni na žádost inspektor ů dostavit se v ur čeném termínu k projednání 
   výsledk ů kontroly. 
 
   ČÁST ČTVRTÁ 
 
   P ŘESTUPKY A SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH OSOB 
 
   P řestupky 
 
   § 10 
 
   P řestupky  na  úseku sou činnosti zam ěstnavatele a orgánu jednajícího za 
   zam ěstnance 
 
   (1)   Fyzická   osoba   se   dopustí  p řestupku  na  úseku  sou činnosti 
   zam ěstnavatele  a  orgánu  jednajícího  za  zam ěstnance  tím, že poruší 
   povinnosti  v ůči  p říslušným  odborovým orgán ům, radám zam ěstnanc ů nebo 
   zástupc ům pro oblast bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci vyplývající 
   z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1 zákon íku práce. 
 
   (2)  Za p řestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do vý še 200 000 
   K č. 
 
   § 11 
 
   P řestupky na úseku rovného zacházení 
 
   (1)  Fyzická osoba se dopustí p řestupku na úseku rovného zacházení tím, 
   že 
 
   a)  nezajistí  rovné zacházení se všemi zam ěstnanci, pokud jde o jejich 
   pracovní  podmínky, odm ěňování za práci a poskytování jiných pen ěžitých 
   pln ění  a  pln ění  pen ěžité  hodnoty, a odbornou p řípravu a p říležitost 
   dosáhnout funk čního nebo jiného postupu v zam ěstnání, 
 
   b) diskriminuje zam ěstnance (§ 16 zákoníku práce), 
 
   c)  postihne nebo znevýhodní zam ěstnance proto, že se zákonným zp ůsobem 
   domáhal svých práv a nárok ů vyplývajících z pracovn ěprávních vztah ů, 
 
   d)   neprojedná  se  zam ěstnancem  nebo  na  jeho  žádost  se  zástupci 
   zam ěstnanc ů  jeho  stížnost  na výkon práv a povinností vyplýv ajících z 
   pracovn ěprávního vztahu^39). 
 
   (2)  Za p řestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do vý še 400 000 
   K č. 
 
   § 12 
 
   P řestupky na úseku pracovního pom ěru nebo dohod o pracích konaných mimo 
   pracovní pom ěr 
 
   (1)  Fyzická osoba se dopustí p řestupku na úseku pracovního pom ěru nebo 
   dohod  o  pracích konaných mimo pracovní pom ěr tím, že poruší stanovené 
   povinnosti  p ři  vzniku,  zm ěnách, skon čení pracovního pom ěru, dohody o 



   provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 
 
   (2)  Za p řestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do vý še 300 000 
   K č. 
 
   § 13 
 
   P řestupky na úseku odm ěňování zam ěstnanc ů 
 
   (1)  Fyzická osoba se dopustí p řestupku na úseku odm ěňování zam ěstnanc ů 
   tím, že 
 
   a)  neposkytne  zam ěstnanci  za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty  
   stejnou mzdu nebo plat jako jinému zam ěstnanci, 
 
   b)  neposkytne  zam ěstnanci  mzdu^6)  nebo  plat^7),  alespo ň  ve  výši 
   minimální mzdy^40), pop řípad ě minimálního mzdového tarifu^41) nebo plat 
   ve stanovené výši, 
 
   c)  neposkytne  zam ěstnanci  ve stanoveném termínu mzdu^6) nebo plat^7)  
   nebo n ěkterou její složku, 
 
   d)  neposkytne  zam ěstnanci mzdu^6) nebo plat^7) nebo náhradní volno za  
   práci p řesčas, 
 
   e)  neposkytne  zam ěstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu  
   za práci p řesčas anebo p říplatek k platu za takovou práci, 
 
   f)  neposkytne  zam ěstnanci  p říplatek  za  práci  ve ztíženém a zdraví 
   škodlivém pracovním prost ředí a za práci v noci^41), 
 
   g) neposkytne zam ěstnanci p říplatek k platu, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle zvláštního právního p ředpisu, 
 
   h)   poskytne  zam ěstnanci  složku  platu^7),  kterou  právní  p ředpisy 
   neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy^6) nebo  platu^7), na kterou mu 
   nevznikl  nárok,  anebo  ji  poskytne  zp ůsobem,  který právní p ředpisy 
   nedovolují, 
 
   i)  provede  ze mzdy^6) nebo platu^7) zam ěstnance bez dohody o srážkách 
   ze mzdy^6) nebo platu^7) jiné než stanovené sráž ky, 
 
   j)  neposkytne  zam ěstnanci  odm ěnu  za pracovní pohotovost^42) nebo ji 
   neposkytne ve stanovené výši, 
 
   k)  nezajistí podmínky stanovené pro normování p ráce^43), a čkoli k tomu 
   má povinnost podle zvláštního právního p ředpisu, 
 
   l)  odm ění  zam ěstnance  v  rozporu  s  § 103 odst. 1 písm. k) záko níku 
   práce, 
 
   m)  neposkytne zam ěstnanci odm ěnu^44) za vykonanou práci podle dohody o 
   práci konané mimo pracovní pom ěr. 
 
   (2) Za p řestupek podle odstavce 1 
 
   a) písm. a) a j) lze uložit pokutu až do výše 50 0 000 K č, 
 
   b) písm. d), e), h) a k) lze uložit pokutu až do  výše 1 000 000 K č, 
 
   c) písm. b), c), f), g), i), l) a m) lze uložit pokutu až do výše 2 000 



   000 K č. 
 
   § 14 
 
   P řestupky na úseku náhrad 
 
   (1)  Fyzická  osoba  se  dopustí  p řestupku  na  úseku  náhrad  tím, že 
   neposkytne  zam ěstnanci  náhradu  mzdy^6)  nebo  platu^7)  nebo náh radu 
   výdaj ů  spojených  s  výkonem  práce,  a čkoli k tomu má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu. 
 
   (2)  Za p řestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do vý še 200 000 
   K č. 
 
   § 15 
 
   P řestupky na úseku pracovní doby 
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí p řestupku na úseku pracovní doby tím, že 
 
   a) nestanoví jednotlivým zam ěstnanc ům pracovní dobu podle režimu jejich 
   práce  nebo  nedodrží  délku  sm ěny,  a čkoli  k tomu má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^45), 
 
   b)  nezajistí  spln ění  podmínek  p ři  nerovnom ěrném rozvržení pracovní 
   doby,   a čkoli   k   tomu   má   povinnost  podle  zvláštního   právního 
   p ředpisu^46), 
 
   c)  uplat ňuje-li  pružnou pracovní dobu, nestanoví v pracovní m řádu^47) 
   podmínky pro její uplat ňování, 
 
   d)  zapo čte  p řekážky v práci na stran ě zam ěstnance p ři pružné pracovní 
   dob ě v rozporu se zvláštním právním p ředpisem^48), 
 
   e) nestanoví za čátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních sm ěn, 
 
   f)  nep řihlédne p ři za řazení zam ěstnanc ů do sm ěn k pot řebám zaměstnanc ů 
   pe čujících o d ěti, 
 
   g)  neposkytne  zam ěstnanc ům  p řestávku  v práci na jídlo a oddech nebo 
   bezpe čnostní p řestávku, 
 
   h) ode čte u prací, které nemohou být p řerušeny, z pracovní doby dobu na 
   jídlo a oddech, 
 
   i) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby m ěl zam ěstnanec stanovený 
   nep řetržitý  odpo činek  mezi  dv ěma směnami, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle zvláštního právního p ředpisu^49), 
 
   j)  na řídí  zam ěstnanci  výkon práce ve dnech pracovního klidu v ji ných 
   než stanovených p řípadech^50), 
 
   k) zahrne nesprávn ě svátky do pracovní doby, 
 
   l) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby m ěl zam ěstnanec stanovený 
   nep řetržitý  odpo činek  v  týdnu,  a čkoli  k  tomu  má  povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^51), 
 
   m)  nevede  evidenci  pracovní  doby,  a čkoli k tomu má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^52), 
 



   n)  na řídí  zam ěstnanci  pracovní  pohotovost v rozporu s § 95 záko níku 
   práce,  kolektivní  smlouvou,  pop řípad ě  se na řízením vlády, kterým se 
   stanoví  odchylná  úprava  pracovní doby a doby odpočinku zam ěstnanc ů v 
   doprav ě^45), 
 
   o)  na řídí  zam ěstnanci  práci  p řesčas v rozporu s § 93 odst. 2, § 241 
   odst. 3 v ěta druhá zákoníku práce, 
 
   p)  na řídí  zam ěstnanci  práci  p řesčas  ve vyšším rozsahu, než je její 
   týdenní nebo ro ční rámec vyplývající ze zákoníku práce^53), 
 
   q)  vyžádá  nebo  umožní,  aby  byla  práce  p řesčas  konána  nad rámec 
   vyplývající ze zákoníku práce, 
 
   r) poruší zákaz zam ěstnávat t ěhotné zam ěstnankyn ě prací p řesčas, 
 
   s) zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) prací p řesčas^53), 
 
   t) zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) prací v noci^54), ^55), nejde-li o 
   jejich výchovu k povolání, 
 
   u)   nezajistí,  aby  pracovní  doba  zam ěstnance  pracujícího  v  noci 
   nep řekro čila  stanovenou  hranici,  a čkoli  k  tomu  má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^54), 
 
   v)  nezajistí,  aby  zam ěstnanec  pracující  v  noci byl ve stanovených 
   p řípadech vyšet řen léka řem^56), 
 
   w)  neprojedná s p říslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblas t 
   bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři práci otázky bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví p ři práci a organizaci práce v noci, 
 
   x)  nevybaví  pracovišt ě,  na  kterém se pracuje v noci, prost ředky pro 
   poskytnutí  první  pomoci,  v četn ě  zajišt ění  prost ředk ů  umož ňujících 
   p řivolat rychlou léka řskou pomoc. 
 
   (2) Za p řestupek podle odstavce 1 
 
   a) písm. c), d), f) a w) lze uložit pokutu až do  výše 300 000 K č, 
 
   b) písm. m), n), u) a x) lze uložit pokutu až do  výše 400 000 K č, 
 
   c)  písm.  g),  i), j), k), l), q), r), t) a v) lze uložit pokutu až do 
   výše 1 000 000 K č, 
 
   d) písm. a), b), e), h), o), p) a s) lze uložit pokutu až do výše 2 000 
   000 K č. 
 
   § 16 
 
   P řestupky na úseku dovolené 
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí p řestupku na úseku dovolené tím, že poruší 
   stanovené  povinnosti vztahující se k délce dovo lené za kalendá řní rok, 
   k  dovolené  za  odpracované  dny,  k  dodatkové   dovolené  nebo  další 
   dovolené, čerpání dovolené nebo ur čení jejího nástupu. 
 
   (2)  Za p řestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do vý še 200 000 
   K č. 
 
   § 17 



 
   P řestupky na úseku bezpe čnosti práce 
 
   (1)  Fyzická osoba se dopustí p řestupku na úseku bezpe čnosti práce tím, 
   že 
 
   a)  nezajistí s ohledem na možné ohrožení života  nebo zdraví bezpe čnost 
   fyzických osob zdržujících se s jejím v ědomím na jejích pracovištích, 
 
   b)  neplní informa ční povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3 zákoník u 
   práce, 
 
   c)  nezajistí  spolupráci  osob  na  jednom  pra covišti, aby byli krom ě 
   jejích zam ěstnanc ů chrán ěni také zam ěstnanci jiné osoby, 
 
   d) p řenese náklady spojené se zajiš ťováním bezpe čnosti a ochrany zdraví 
   p ři práci na zam ěstnance, 
 
   e)  nezajistí  p řijetí  opat ření  pot řebných k prevenci rizik, a čkoli k 
   tomu má povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^36), 
 
   f)  nedodrží povinnosti p ři zajiš ťování bezpe čnosti práce stanovené v § 
   101 až 103 zákoníku práce, 
 
   g)  neposkytne  bezplatn ě osobní ochranné pracovní prost ředky, pracovní 
   od ěvy  a  obuv,  mycí,  čisticí  a dezinfek ční prost ředky nebo ochranné 
   nápoje,   a čkoli   k   tomu  má  povinnost  podle  zvláštního  právního 
   p ředpisu^57), 
 
   h)  nesplní  povinnost  udržovat  osobní ochrann é pracovní prost ředky v 
   použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich pou žívání, 
 
   i) neumístí bezpe čnostní zna čky nebo nezavede signály, a čkoli k tomu má 
   povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^58), 
 
   j)  nevyšet ří  p ří činy  a  okolnosti pracovního úrazu, a čkoli k tomu má 
   povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^10), 
 
   k)  nevyhotoví  záznam  o  pracovním  úrazu  neb o nevede dokumentaci ve 
   stanoveném  rozsahu,  a čkoli  k  tomu  má  povinnost  podle  zvláštního 
   právního p ředpisu^10), 
 
   l) nep ředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženém u a v p řípad ě 
   smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným p říslušník ům, 
 
   m) nevede evidenci o pracovních úrazech ve stano veném rozsahu, a čkoli k 
   tomu má povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^10), 
 
   n)  neohlásí  pracovní úraz a nezašle záznam o n ěm stanoveným orgán ům a 
   institucím^10), 
 
   o) nep řijme opat ření proti opakování pracovních úraz ů, 
 
   p)  nevede  evidenci  fyzických  osob,  u  nichž   byla  uznána  nemoc z 
   povolání, 
 
   q)  neplní  povinnosti  týkající  se  pracovišt ě a pracovního prost ředí 
   stanovené  v  zákonu o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví  p ři práci^58a), v na řízení vlády o podrobn ějších požadavcích na 
   pracovišt ě   a   pracovní  prost ředí^59),  na řízení  vlády  o  bližších 
   požadavcích  na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s 



   nebezpe čím  pádu  z  výšky  nebo  do  hloubky^59a)  a  na řízení vlády o 
   bližších  požadavcích  na  zajišt ění  bezpe čnosti  a ochrany zdraví p ři 
   práci v prost ředí s nebezpe čím výbuchu^59b) 
 
   r)  neplní povinnosti p ři zajišt ění řádného stavu používaných výrobních 
   a  pracovních  prost ředk ů  a  za řízení  stanovené  v zákonu o zajišt ění 
   dalších  podmínek  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci^58a) a v 
   na řízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe čný provoz a 
   používání stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů a ná řadí^59c), 
 
   s)  poruší  povinnost týkající se organizace prá ce a pracovních postup ů 
   stanovenou  v zákonu o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví  p ři  práci^58a),  na řízení  vlády,  kterým  se  stanoví  zp ůsob 
   organizace  práce  a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen 
   zajistit  p ři  práci  související  s chovem zví řat^60), na řízení vlády, 
   kterým  se  stanoví zp ůsob organizace práce a pracovních postup ů, které 
   je  zam ěstnavatel  povinen  zajistit p ři práci v lese a na pracovištích 
   obdobného  charakteru^61),  na řízení  vlády,  kterým  se stanoví zp ůsob 
   organizace  práce  a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen 
   zajistit  p ři  provozování  dopravy dopravními prost ředky^62), na řízení 
   vlády o bližších minimálních požadavcích na bezp ečnost a ochranu zdraví 
   p ři  práci  na  staveništích^62a)  a  na řízení vlády, kterým se stanoví 
   odchylná   úprava   pracovní   doby  a  doby  od počinku  zam ěstnanc ů  v 
   doprav ě^62b), 
 
   t)  nep řizná  právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít d ůvodn ě za to, 
   že  bezprost ředně  a  závažným  zp ůsobem  ohrožuje  život  nebo  zdraví 
   zam ěstnanc ů, pop řípad ě život nebo zdraví jiných fyzických osob, 
 
   u)  zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) pracemi, p ři nichž jsou vystaveni 
   zvýšenému  nebezpe čí  úrazu  nebo  p ři  jejichž  výkonu  by mohli vážn ě 
   ohrozit bezpe čnost a zdraví ostatních zam ěstnanc ů nebo jiných fyzických 
   osob, 
 
   v)  nep řizná  odborovým  orgán ům  právo  vykonávat  kontrolu nad stavem 
   bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři práci v rozsahu stanoveném v § 322 
   zákoníku práce, 
 
   w)  nep řizná zam ěstnanc ům právo ú časti na řešení otázek souvisejících s 
   bezpe čností  a  ochranou  zdraví  p ři práci, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle zvláštního právního p ředpisu^34), 
 
   x)  nezajistí  na  pracovištích  dodržování  zák azu požívat alkoholické 
   nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky, 
 
   y)  nedoru čí  inspektorátu  oznámení o zahájení prací, a čkoli k tomu má 
   povinnost  podle  zákona  o  zajišt ění  dalších  podmínek bezpe čnosti a 
   ochrany zdraví p ři práci^62c), 
 
   z)  neplní  povinnost  poskytovat  koordinátorov i bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví  p ři  práci na staveništi sou činnost, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle  zákona o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví 
   p ři práci^62d), 
 
   za)  neplní  povinnosti  koordinátora  bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 
   práci  na  staveništi stanovené v § 18 zákona, k terým se upravují další 
   požadavky  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví p ři práci v pracovn ěprávních 
   vztazích  a  o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo 
   poskytování  služeb  mimo  pracovn ěprávní  vztahy  (zákon  o  zajišt ění 
   dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci). 
 



   (2) Za p řestupek podle odstavce 1 
 
   a)  písm. b), c), v), w), x), z) a za) lze uloži t pokutu až do výše 300 
   000 K č, 
 
   b) písm. l), m), n), p) a y) lze uložit pokutu a ž do výše 400 000 K č, 
 
   c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze ulo žit pokutu až do výše 1 
   000 000 K č, 
 
   d) písm. d), e), f), h), i), o) a u) lze uložit pokutu až do výše 2 000 
   000 K č. 
 
   § 18 
 
   P řestupky na úseku zvláštních pracovních podmínek n ěkterých zam ěstnanc ů 
 
   (1)  Fyzická  osoba se dopustí p řestupku na úseku zvláštních pracovních 
   podmínek n ěkterých zam ěstnanc ů tím, že 
 
   a)  nep řevede  t ěhotnou  zam ěstnankyni, zam ěstnankyni do konce devátého 
   m ěsíce po porodu nebo zam ěstnankyni, která kojí, na jinou práci, a čkoli 
   k tomu má povinnost podle zvláštního právního p ředpisu, 
 
   b)  poruší  postup  p ři  vysílání  t ěhotné  zam ěstnankyn ě,  zam ěstnance 
   pe čujícího  o  dít ě,  zam ěstnance,  který  prokázal,  že  p řevážn ě  sám 
   dlouhodob ě  pe čuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního prá vního 
   p ředpisu  považuje  za  osobu  závislou na pomoci jin é fyzické osoby ve 
   stupni  II  (st ředně  t ěžká závislost), ve stupni III (t ěžká závislost) 
   nebo  ve stupni IV (úplná závislost)^3a), na pra covní cestu nebo postup 
   p ři p řeložení stanovený v § 240 zákoníku práce, 
 
   c)  neplní  povinnost  vyhov ět  žádosti  zam ěstnance  pe čujícího o dít ě 
   mladší  než 15 let, t ěhotné zam ěstnankyn ě, zam ěstnance, který prokázal, 
   že  p řevážn ě  sám  dlouhodob ě  pe čuje  o fyzickou osobu, která se podle 
   zvláštního  právního p ředpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné 
   fyzické  osoby  ve  stupni  II (st ředně t ěžká závislost), ve stupni III 
   (t ěžká  závislost)  nebo  ve  stupni IV (úplná závislo st)^3a), o kratší 
   pracovní  dobu  nebo  jinou vhodnou úpravu praco vní doby, p řestože jí v 
   tom nebrání vážné provozní d ůvody, 
 
   d)  neposkytne  mate řskou  dovolenou nebo rodi čovskou dovolenou nebo ji 
   poskytne v rozporu s § 195 až 198 zákoníku práce , 
 
   e)  neposkytne  p řestávky  ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 2 42 
   zákoníku práce, 
 
   f)  zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) nep řiměřenými pracemi v rozporu s 
   § 244 až 246 zákoníku práce, 
 
   g)   nezabezpe čí   léka řské   vyšet ření  mladistvého  zam ěstnance^3)  v 
   p řípadech stanovených v § 247 zákoníku práce, 
 
   h)  p ři  zam ěstnávání  mladistvých  zam ěstnanc ů^3)  se ne řídí léka řským 
   posudkem. 
 
   (2) Za p řestupek podle odstavce 1 
 
   a) písm. c) a h) lze uložit pokutu až do výše 30 0 000 K č, 
 
   b) písm. b), d) a g) lze uložit pokutu až do výš e 500 000 K č, 



 
   c) písm. a), e) a f) lze uložit pokutu až do výš e 1 000 000 K č. 
 
   § 19 
 
   P řestupky  na  úseku bezpe čnosti technických za řízení se zvýšenou mírou 
   ohrožení života a zdraví 
 
   (1)  Fyzická  osoba  se  dopustí p řestupku na úseku bezpe čnosti provozu 
   technických za řízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tí m, že 
   nezajistí,   aby   technická   za řízení   stanovená  zvláštním  právním 
   p ředpisem^63),  která  p ředstavují  zvýšenou  míru  ohrožení  života  a 
   zdraví,  obsluhovaly jen zdravotn ě zp ůsobilé a zvláš ť odborn ě zp ůsobilé 
   fyzické osoby. 
 
   (2)  Za  p řestupek  podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do v ýše 2 000 
   000 K č. 
 
   § 20 
 
   P řestupky na úseku vyhrazených technických za řízení 
 
   (1) Fyzická osoba se dopustí p řestupku na úseku bezpe čnosti vyhrazených 
   technických za řízení tím, že 
 
   a)  v  rozsahu  oprávn ění  nebo  osv ědčení vydaného organizací státního 
   odborného  dozoru^64)  na  provád ění prohlídek, revizí nebo zkoušek p ři 
   provozování  vyhrazených  technických  za řízení^65) nezajistí provedení 
   prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném roz sahu, 
 
   b)  bez oprávn ění nebo osv ědčení vydaného organizací státního odborného 
   dozoru^64)  na provád ění prohlídek, revizí nebo zkoušek p ři provozování 
   vyhrazených  technických  za řízení^65) provádí ve stanovených p řípadech 
   prohlídky, revize nebo zkoušky, 
 
   c) nedodrží ur čenou lh ůtu pro odstran ění závad zjišt ěných p ři kontrole. 
 
   (2) Za p řestupek podle odstavce 1 
 
   a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 0 00 K č, 
 
   b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 0 00 K č, 
 
   c)  písm.  a)  lze uložit pokutu až do výše 2 00 0 000 K č, jakož i zákaz 
   činnosti a odn ětí oprávn ění nebo osv ědčení vydaného organizací státního 
   odborného dozoru. 
 
   § 20a 
 
   P řestupky na úseku agenturního zam ěstnávání 
 
   (1)   Fyzická   osoba   se   dopustí  p řestupku  na  úseku  agenturního 
   zam ěstnávání  tím,  že  poruší  povinnost  stanovenou  v § 308 nebo 309 
   zákoníku práce. 
 
   (2)  Za  p řestupek  podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do v ýše 1 000 
   000 K č. 
 
   P řestupky  na  úseku  výkonu  um ělecké,  kulturní, sportovní a reklamní 
   činnosti 
 



   § 21 
 
   (1)  Fyzická  osoba  se  dopustí  p řestupku  na  úseku výkonu um ělecké, 
   kulturní,  sportovní  a  reklamní  činnosti tím, že umožní dít ěti výkon 
   této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší. 
 
   (2)  Za  p řestupek  podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do v ýše 2 000 
   000 K č. 
 
   § 22 
 
   (1)  Zákonný  zástupce  dít ěte  se  dopustí  p řestupku  na úseku výkonu 
   um ělecké,  kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní výkon 
   činnosti dít ěte bez povolení nebo podmínky povolení poruší. 
 
   (2)  Za p řestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do vý še 100 000 
   K č. 
 
   Správní delikty právnických osob 
 
   § 23 
 
   Správní  delikty právnických osob na úseku sou činnosti zam ěstnavatele a 
   orgánu jednajícího za zam ěstnance 
 
   (1)  Právnická  osoba se dopustí správního delik tu na úseku sou činnosti 
   zam ěstnavatele  a  orgánu  jednajícího  za  zam ěstnance  tím, že poruší 
   povinnosti  v ůči  p říslušným  odborovým orgán ům, radám zam ěstnanc ů nebo 
   zástupc ům pro oblast bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci vyplývající 
   z § 62, 277, 279, 280, 287 a § 339 odst. 1 zákon íku práce. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uloži t pokutu až do výše 200 
   000 K č. 
 
   § 24 
 
   Správní delikty právnických osob na úseku rovnéh o zacházení 
 
   (1)  Právnická  osoba  se  dopustí  správního  d eliktu na úseku rovného 
   zacházení tím, že 
 
   a)  nezajistí  rovné zacházení se všemi zam ěstnanci, pokud jde o jejich 
   pracovní  podmínky, odm ěňování za práci a poskytování jiných pen ěžitých 
   pln ění  a  pln ění  pen ěžité  hodnoty, a odbornou p řípravu a p říležitost 
   dosáhnout funk čního nebo jiného postupu v zam ěstnání, 
 
   b) diskriminuje zam ěstnance (§ 16 zákoníku práce), 
 
   c)  postihne nebo znevýhodní zam ěstnance proto, že se zákonným zp ůsobem 
   domáhal svých práv a nárok ů vyplývajících z pracovn ěprávních vztah ů, 
 
   d)   neprojedná  se  zam ěstnancem  nebo  na  jeho  žádost  se  zástupci 
   zam ěstnanc ů  jeho  stížnost  na výkon práv a povinností vyplýv ajících z 
   pracovn ěprávního vztahu^39). 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uloži t pokutu až do výše 400 
   000 K č. 
 
   § 25 
 
   Správní  delikty právnických osob na úseku praco vního pom ěru nebo dohod 



   o pracích konaných mimo pracovní pom ěr 
 
   (1)  Právnická  osoba  se dopustí správního deli ktu na úseku pracovního 
   pom ěru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní pom ěr tím, že poruší 
   stanovené  povinnosti  p ři vzniku, zm ěnách, skon čení pracovního pom ěru, 
   dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uloži t pokutu až do výše 300 
   000 K č. 
 
   § 26 
 
   Správní delikty právnických osob na úseku odm ěňování zam ěstnanc ů 
 
   (1)  Právnická  osoba  se dopustí správního deli ktu na úseku odm ěňování 
   zam ěstnanc ů tím, že 
 
   a)  neposkytne  zam ěstnanci  za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty  
   stejnou mzdu nebo plat jako jinému zam ěstnanci, 
 
   b)  neposkytne  zam ěstnanci  mzdu^6)  nebo  plat^7),  alespo ň  ve  výši 
   minimální mzdy^40), pop řípad ě minimálního mzdového tarifu^41) nebo plat 
   ve stanovené výši, 
 
   c)  neposkytne  zam ěstnanci  ve stanoveném termínu mzdu^6) nebo plat^7)  
   nebo n ěkterou její složku, 
 
   d)  neposkytne  zam ěstnanci mzdu^6) nebo plat^7) nebo náhradní volno za  
   práci p řesčas, 
 
   e)  neposkytne  zam ěstnanci náhradní volno za práci ve svátek nebo mzdu  
   za práci p řesčas anebo p říplatek k platu za takovou práci, 
 
   f)  neposkytne  zam ěstnanci  p říplatek  za  práci  ve ztíženém a zdraví 
   škodlivém pracovním prost ředí a za práci v noci^41), 
 
   g) neposkytne zam ěstnanci p říplatek k platu, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle zvláštního právního p ředpisu, 
 
   h)   poskytne  zam ěstnanci  složku  platu^7),  kterou  právní  p ředpisy 
   neupravují, nebo mu poskytne složku mzdy^6) nebo  platu^7), na kterou mu 
   nevznikl  nárok,  anebo  ji  poskytne  zp ůsobem,  který právní p ředpisy 
   nedovolují, 
 
   i)  provede  ze mzdy^6) nebo platu^7) zam ěstnance bez dohody o srážkách 
   ze mzdy^6) nebo platu^7) jiné než stanovené sráž ky, 
 
   j)  neposkytne  zam ěstnanci  odm ěnu  za pracovní pohotovost^42) nebo ji 
   neposkytne ve stanovené výši, 
 
   k)  nezajistí  podmínky stanovené pro normování práce, a čkoli k tomu má 
   povinnost podle zvláštního právního p ředpisu, 
 
   l)  odm ění  zam ěstnance  v  rozporu  s  § 103 odst. 1 písm. k) záko níku 
   práce, 
 
   m)  neposkytne zam ěstnanci odm ěnu^42) za vykonanou práci podle dohody o 
   práci konané mimo pracovní pom ěr. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 
 



   a) písm. a) a j) lze uložit pokutu až do výše 50 0 000 K č, 
 
   b) písm. d), e), h) a k) lze uložit pokutu až do  výše 1 000 000 K č, 
 
   c) písm. b), c), f), g), i), l) a m) lze uložit pokutu až do výše 2 000 
   000 K č. 
 
   § 27 
 
   Správní delikty právnických osob na úseku náhrad  
 
   (1)  Právnická  osoba se dopustí správního delik tu na úseku náhrad tím, 
   že  neposkytne  zam ěstnanci  náhradu mzdy^6) nebo platu^7) nebo náhradu  
   výdaj ů  spojených  s  výkonem  práce,  a čkoli k tomu má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uloži t pokutu až do výše 200 
   000 K č. 
 
   § 28 
 
   Správní delikty právnických osob na úseku pracov ní doby 
 
   (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu  na úseku pracovní doby 
   tím, že 
 
   a) nestanoví jednotlivým zam ěstnanc ům pracovní dobu podle režimu jejich 
   práce  nebo  nedodrží  délku  sm ěny,  a čkoli  k tomu má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^45), 
 
   b)  nezajistí  spln ění  podmínek  p ři  nerovnom ěrném rozvržení pracovní 
   doby,   a čkoli   k   tomu   má   povinnost  podle  zvláštního   právního 
   p ředpisu^46), 
 
   c)  uplat ňuje-li  pružnou pracovní dobu, nestanoví v pracovní m řádu^47) 
   podmínky pro její uplat ňování, 
 
   d)  zapo čte  p řekážky v práci na stran ě zam ěstnance p ři pružné pracovní 
   dob ě v rozporu se zvláštním právním p ředpisem^48), 
 
   e) nestanoví za čátek a konec pracovní doby a rozvrh pracovních sm ěn, 
 
   f)  nep řihlédne p ři za řazení zam ěstnanc ů do sm ěn k pot řebám zaměstnanc ů 
   pe čujících o d ěti, 
 
   g)  neposkytne  zam ěstnanc ům  p řestávku  v práci na jídlo a oddech nebo 
   bezpe čnostní p řestávku, 
 
   h) ode čte u prací, které nemohou být p řerušeny, z pracovní doby dobu na 
   jídlo a oddech, 
 
   i) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby m ěl zam ěstnanec stanovený 
   nep řetržitý  odpo činek  mezi  dv ěma směnami, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle zvláštního právního p ředpisu^49), 
 
   j)  na řídí  zam ěstnanci  výkon práce ve dnech pracovního klidu v ji ných 
   než stanovených p řípadech^50), 
 
   k) zahrne nesprávn ě svátky do pracovní doby, 
 
   l) nezajistí rozvržení pracovní doby tak, aby m ěl zam ěstnanec stanovený 



   nep řetržitý  odpo činek  v  týdnu,  a čkoli  k  tomu  má  povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^51), 
 
   m)  nevede  evidenci  pracovní  doby,  a čkoli k tomu má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^52), 
 
   n)  na řídí  zam ěstnanci  pracovní  pohotovost v rozporu s § 95 záko níku 
   práce,  kolektivní  smlouvou,  pop řípad ě  se na řízením vlády, kterým se 
   stanoví  odchylná  úprava  pracovní doby a doby odpočinku zam ěstnanc ů v 
   doprav ě^45), 
 
   o)  na řídí  zam ěstnanci  práci  p řesčas v rozporu s § 93 odst. 2, § 241 
   odst. 3 v ěta druhá zákoníku práce, 
 
   p)  na řídí  zam ěstnanci  práci  p řesčas  ve vyšším rozsahu, než je její 
   týdenní nebo ro ční rámec vyplývající ze zákoníku práce^53), 
 
   q)  vyžádá  nebo  umožní,  aby  byla  práce  p řesčas  konána  nad rámec 
   vyplývající ze zákoníku práce, 
 
   r) poruší zákaz zam ěstnávat t ěhotné zam ěstnankyn ě prací p řesčas, 
 
   s) zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) prací p řesčas^53), 
 
   t) zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) prací v noci^54), ^55), nejde-li o 
   jejich výchovu k povolání, 
 
   u)   nezajistí,  aby  pracovní  doba  zam ěstnance  pracujícího  v  noci 
   nep řekro čila  stanovenou  hranici,  a čkoli  k  tomu  má povinnost podle 
   zvláštního právního p ředpisu^54), 
 
   v)  nezajistí,  aby  zam ěstnanec  pracující  v  noci byl ve stanovených 
   p řípadech vyšet řen léka řem^56), 
 
   w)  neprojedná s p říslušným odborovým orgánem nebo zástupcem pro oblas t 
   bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři práci otázky bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví p ři práci a organizaci práce v noci, 
 
   x)  nevybaví  pracovišt ě,  na  kterém se pracuje v noci, prost ředky pro 
   poskytnutí  první  pomoci,  v četn ě  zajišt ění  prost ředk ů  umož ňujících 
   p řivolat rychlou léka řskou pomoc. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 
 
   a) písm. c), d), f) a w) lze uložit pokutu až do  výše 300 000 K č, 
 
   b) písm. m), n), u) a x) lze uložit pokutu až do  výše 400 000 K č, 
 
   c)  písm.  g),  i), j), k), l), q), r), t) a v) lze uložit pokutu až do 
   výše 1 000 000 K č, 
 
   d) písm. a), b), e), h), o), p) a s) lze uložit pokutu až do výše 2 000 
   000 K č. 
 
   § 29 
 
   Správní delikty právnických osob na úseku dovole né 
 
   (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu  na úseku dovolené tím, 
   že  poruší  stanovené  povinnosti  vztahující  s e  k  délce dovolené za 
   kalendá řní  rok,  k  dovolené  za odpracované dny, k dodatk ové dovolené 



   nebo další dovolené, čerpání dovolené nebo ur čení jejího nástupu. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uloži t pokutu až do výše 200 
   000 K č. 
 
   § 30 
 
   Správní delikty právnických osob na úseku bezpe čnosti práce 
 
   (1)  Právnická  osoba se dopustí správního delik tu na úseku bezpe čnosti 
   práce tím, že 
 
   a)  nezajistí s ohledem na možné ohrožení života  nebo zdraví bezpe čnost 
   fyzických osob zdržujících se s jejím v ědomím na jejích pracovištích, 
 
   b)  neplní informa ční povinnost stanovenou v § 108 odst. 2 a 3 zákoník u 
   práce, 
 
   c)  nezajistí  spolupráci  osob  na  jednom  pra covišti, aby byli krom ě 
   jejích zam ěstnanc ů chrán ěni také zam ěstnanci jiné osoby, 
 
   d) p řenese náklady spojené se zajiš ťováním bezpe čnosti a ochrany zdraví 
   p ři práci na zam ěstnance, 
 
   e)  nezajistí  p řijetí  opat ření  pot řebných k prevenci rizik, a čkoli k 
   tomu má povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^36), 
 
   f)  nedodrží povinnosti p ři zajiš ťování bezpe čnosti práce stanovené v § 
   101 až 103 zákoníku práce, 
 
   g)  neposkytne  bezplatn ě osobní ochranné pracovní prost ředky, pracovní 
   od ěvy  a  obuv,  mycí,  čisticí  a dezinfek ční prost ředky nebo ochranné 
   nápoje,   a čkoli   k   tomu  má  povinnost  podle  zvláštního  právního 
   p ředpisu^57), 
 
   h)  nesplní  povinnost  udržovat  osobní ochrann é pracovní prost ředky v 
   použivatelném stavu nebo nekontroluje jejich pou žívání, 
 
   i) neumístí bezpe čnostní zna čky nebo nezavede signály, a čkoli k tomu má 
   povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^58), 
 
   j)  nevyšet ří  p ří činy  a  okolnosti pracovního úrazu, a čkoli k tomu má 
   povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^10), 
 
   k)  nevyhotoví  záznam  o  pracovním  úrazu  neb o nevede dokumentaci ve 
   stanoveném  rozsahu,  a čkoli  k  tomu  má  povinnost  podle  zvláštního 
   právního p ředpisu^10), 
 
   l) nep ředá vyhotovení záznamu o pracovním úrazu postiženém u a v p řípad ě 
   smrtelného pracovního úrazu jeho rodinným p říslušník ům, 
 
   m) nevede evidenci o pracovních úrazech ve stano veném rozsahu, a čkoli k 
   tomu má povinnost podle zvláštního právního p ředpisu^10), 
 
   n)  neohlásí  pracovní úraz a nezašle záznam o n ěm stanoveným orgán ům a 
   institucím^10), 
 
   o) nep řijme opat ření proti opakování pracovních úraz ů, 
 
   p)  nevede  evidenci  fyzických  osob,  u  nichž   byla  uznána  nemoc z 
   povolání, 



 
   q)  neplní  povinnosti  týkající  se  pracovišt ě a pracovního prost ředí 
   stanovené  v  zákonu o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví  p ři práci^58a), v na řízení vlády o podrobn ějších požadavcích na 
   pracovišt ě   a   pracovní  prost ředí^59),  na řízení  vlády  o  bližších 
   požadavcích  na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s 
   nebezpe čím  pádu  z  výšky  nebo  do  hloubky^59a)  a  na řízení vlády o 
   bližších  požadavcích  na  zajišt ění  bezpe čnosti  a ochrany zdraví p ři 
   práci v prost ředí s nebezpe čím výbuchu^59b), 
 
   r)  neplní povinnosti p ři zajišt ění řádného stavu používaných výrobních 
   a  pracovních  prost ředk ů  a  za řízení  stanovené  v zákonu o zajišt ění 
   dalších  podmínek  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci^58a) a v 
   na řízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpe čný provoz a 
   používání stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů a ná řadí^59c), 
 
   s)  poruší  povinnost týkající se organizace prá ce a pracovních postup ů 
   stanovenou  v zákonu o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví  p ři  práci^58a),  na řízení  vlády,  kterým  se  stanoví  zp ůsob 
   organizace  práce  a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen 
   zajistit  p ři  práci  související  s chovem zví řat^60), na řízení vlády, 
   kterým  se  stanoví zp ůsob organizace práce a pracovních postup ů, které 
   je  zam ěstnavatel  povinen  zajistit p ři práci v lese a na pracovištích 
   obdobného  charakteru^61),  na řízení  vlády,  kterým  se stanoví zp ůsob 
   organizace  práce  a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen 
   zajistit  p ři  provozování  dopravy dopravními prost ředky^62), na řízení 
   vlády o bližších minimálních požadavcích na bezp ečnost a ochranu zdraví 
   p ři  práci  na  staveništích^62a)  a  na řízení vlády, kterým se stanoví 
   odchylná   úprava   pracovní   doby  a  doby  od počinku  zam ěstnanc ů  v 
   doprav ě^62b), 
 
   t)  nep řizná  právo odmítnout výkon práce, o níž lze mít d ůvodn ě za to, 
   že  bezprost ředně  a  závažným  zp ůsobem  ohrožuje  život  nebo  zdraví 
   zam ěstnanc ů, pop řípad ě život nebo zdraví jiných fyzických osob, 
 
   u)  zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) pracemi, p ři nichž jsou vystaveni 
   zvýšenému  nebezpe čí  úrazu  nebo  p ři  jejichž  výkonu  by mohli vážn ě 
   ohrozit bezpe čnost a zdraví ostatních zam ěstnanc ů nebo jiných fyzických 
   osob, 
 
   v)  nep řizná  odborovým  orgán ům  právo  vykonávat  kontrolu nad stavem 
   bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři práci v rozsahu stanoveném v § 322 
   zákoníku práce, 
 
   w)  nep řizná zam ěstnanc ům právo ú časti na řešení otázek souvisejících s 
   bezpe čností  a  ochranou  zdraví  p ři práci, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle zvláštního právního p ředpisu^34), 
 
   x)  nezajistí  na  pracovištích  dodržování  zák azu požívat alkoholické 
   nápoje nebo zneužívat jiné návykové látky, 
 
   y)  nedoru čí  inspektorátu  oznámení o zahájení prací, a čkoli k tomu má 
   povinnost  podle  zákona  o  zajišt ění  dalších  podmínek bezpe čnosti a 
   ochrany zdraví p ři práci^62c), 
 
   z)  neplní  povinnost  poskytovat  koordinátorov i bezpe čnosti a ochrany 
   zdraví  p ři  práci na staveništi sou činnost, a čkoli k tomu má povinnost 
   podle  zákona o zajišt ění dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví 
   p ři práci^62d), 
 
   za)  neplní  povinnosti  koordinátora  bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři 



   práci  na  staveništi stanovené v § 18 zákona, k terým se upravují další 
   požadavky  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví p ři práci v pracovn ěprávních 
   vztazích  a  o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo 
   poskytování  služeb  mimo  pracovn ěprávní  vztahy  (zákon  o  zajišt ění 
   dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci). 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 
 
   a)  písm. b), c), v), w), x), z) a za) lze uloži t pokutu až do výše 300 
   000 K č, 
 
   b) písm. l), m), n), p) a y) lze uložit pokutu a ž do výše 400 000 K č, 
 
   c) písm. a), g), j), k), q), r), s) a t) lze ulo žit pokutu až do výše 1 
   000 000 K č, 
 
   d) písm. d), e), f), h), i), o) a u) lze uložit pokutu až do výše 2 000 
   000 K č. 
 
   § 31 
 
   Správní   delikty  právnických  osob  na  úseku  zvláštních  pracovních 
   podmínek n ěkterých zam ěstnanc ů 
 
   (1)  Právnická  osoba  se dopustí správního deli ktu na úseku zvláštních 
   pracovních podmínek n ěkterých zam ěstnanc ů tím, že 
 
   a)  nep řevede  t ěhotnou  zam ěstnankyni, zam ěstnankyni do konce devátého 
   m ěsíce po porodu nebo zam ěstnankyni, která kojí, na jinou práci, a čkoli 
   k tomu má povinnost podle zvláštního právního p ředpisu, 
 
   b)  poruší  postup  p ři  vysílání  t ěhotné  zam ěstnankyn ě,  zam ěstnance 
   pe čujícího  o  dít ě,  zam ěstnance,  který  prokázal,  že  p řevážn ě  sám 
   dlouhodob ě  pe čuje o fyzickou osobu, která se podle zvláštního prá vního 
   p ředpisu  považuje  za  osobu  závislou na pomoci jin é fyzické osoby ve 
   stupni  II  (st ředně  t ěžká závislost), ve stupni III (t ěžká závislost) 
   nebo  ve stupni IV (úplná závislost)^3a), na pra covní cestu nebo postup 
   p ři p řeložení stanovený v § 240 zákoníku práce, 
 
   c)  neplní  povinnost  vyhov ět  žádosti  zam ěstnance  pe čujícího o dít ě 
   mladší  než 15 let, t ěhotné zam ěstnankyn ě, zam ěstnance, který prokázal, 
   že  p řevážn ě  sám  dlouhodob ě  pe čuje  o fyzickou osobu, která se podle 
   zvláštního  právního p ředpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné 
   fyzické  osoby  ve  stupni  II (st ředně t ěžká závislost), ve stupni III 
   (t ěžká  závislost)  nebo  ve  stupni IV (úplná závislo st)^3a), o kratší 
   pracovní  dobu  nebo  jinou vhodnou úpravu praco vní doby, p řestože jí v 
   tom nebrání vážné provozní d ůvody, 
 
   d)  neposkytne  mate řskou  dovolenou nebo rodi čovskou dovolenou nebo ji 
   poskytne v rozporu s § 195 až 198 zákoníku práce , 
 
   e)  neposkytne  p řestávky  ke kojení nebo je poskytne v rozporu s § 2 42 
   zákoníku práce, 
 
   f)  zam ěstná mladistvé zam ěstnance^3) nep řiměřenými pracemi v rozporu s 
   § 244 až 246 zákoníku práce, 
 
   g)   nezabezpe čí   léka řské   vyšet ření  mladistvého  zam ěstnance^3)  v 
   p řípadech stanovených v § 247 zákoníku práce, 
 
   h)  p ři  zam ěstnávání  mladistvých  zam ěstnanc ů^3)  se ne řídí léka řským 



   posudkem. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 
 
   a) písm. c) a h) lze uložit pokutu až do výše 30 0 000 K č, 
 
   b) písm. b), d) a g) lze uložit pokutu až do výš e 500 000 K č, 
 
   c) písm. a), e) a f) lze uložit pokutu až do výš e 1 000 000 K č. 
 
   § 32 
 
   Správní  delikty  právnických  osob  na  úseku  bezpe čnosti technických 
   za řízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví 
 
   (1)  Právnická  osoba se dopustí správního delik tu na úseku bezpe čnosti 
   technických za řízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tí m, že 
   nezajistí,   aby   technická   za řízení   stanovená  zvláštním  právním 
   p ředpisem^63),  která  p ředstavují  zvýšenou  míru  ohrožení  života  a 
   zdraví,  obsluhovaly jen zdravotn ě zp ůsobilé a zvláš ť odborn ě zp ůsobilé 
   fyzické osoby. 
 
   (2)  Za  správní delikt podle odstavce 1 lze ulo žit pokutu až do výše 2 
   000 000 K č. 
 
   § 33 
 
   Správní  delikty  právnických  osob  na  úseku  vyhrazených technických 
   za řízení 
 
   (1)  Právnická  osoba se dopustí správního delik tu na úseku vyhrazených 
   technických za řízení tím, že 
 
   a)  v  rozsahu  oprávn ění  nebo  osv ědčení vydaného organizací státního 
   odborného  dozoru^64)  na  provád ění prohlídek, revizí nebo zkoušek p ři 
   provozování  vyhrazených  technických  za řízení^65) nezajistí provedení 
   prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném roz sahu, 
 
   b)  bez oprávn ění nebo osv ědčení vydaného organizací státního odborného 
   dozoru^64)  na provád ění prohlídek, revizí nebo zkoušek p ři provozování 
   vyhrazených  technických  za řízení^65) provádí ve stanovených p řípadech 
   prohlídky, revize nebo zkoušky, 
 
   c) nedodrží ur čenou lh ůtu pro odstran ění závad zjišt ěných p ři kontrole. 
 
   (2) Za správní delikt podle odstavce 1 
 
   a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 0 00 K č, 
 
   b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 0 00 K č, 
 
   c)  písm.  a)  lze uložit pokutu až do výše 2 00 0 000 K č, jakož i zákaz 
   činnosti a odn ětí oprávn ění nebo osv ědčení vydaného organizací státního 
   odborného dozoru. 
 
   § 33a 
 
   Správní delikty právnických osob na úseku agentu rního zam ěstnávání 
 
   (1)  Právnická  osoba se dopustí správního delik tu na úseku agenturního 
   zam ěstnávání  tím,  že  poruší  povinnost  stanovenou  v § 308 nebo 309 



   zákoníku práce. 
 
   (2)  Za  správní delikt podle odstavce 1 lze ulo žit pokutu až do výše 1 
   000 000 K č. 
 
   § 34 
 
   Správní delikt na úseku výkonu um ělecké, kulturní, sportovní a reklamní 
   činnosti 
 
   (1)  Právnická  osoba  se  dopustí  správního  d eliktu  na úseku výkonu 
   um ělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti tím, že umožní dít ěti 
   výkon této činnosti bez povolení nebo podmínky tohoto povolení poruší. 
 
   (2)  Za  správní delikt podle odstavce 1 lze ulo žit pokutu až do výše 2 
   000 000 K č. 
 
   Spole čná  ustanovení  o  p řestupcích  a správních deliktech právnických 
   osob 
 
   § 35 
 
   (1)  P řestupky nebo správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni 
   projednává  inspektorát;  jestliže kontrolu vyko nal ú řad, projednává je 
   ú řad. 
 
   (2)  Na  odpov ědnost  za  jednání,  k n ěmuž došlo p ři podnikání fyzické 
   osoby  nebo  v  p římé  souvislosti  s  ním,  se  vztahují  ustanovení  o 
   odpov ědnosti a postihu právnické osoby^66). 
 
   (3)  Právnické  osob ě nelze uložit pokutu za správní delikt, byla-li jí 
   již  za  totéž  porušení  právního  p ředpisu  uložena  pokuta nebo jiná 
   majetková sankce jiným orgánem podle zvláštního právního p ředpisu^67). 
 
   § 36 
 
   (1)  P ři  ur čení  výše  pokuty  právnické  osob ě  se  p řihlédne k jejím 
   pom ěr ům,  k  závažnosti  správního  deliktu,  zejména  ke   zp ůsobu jeho 
   spáchání a jeho následk ům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 
 
   (2)  Odpov ědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, upl ynul-li 1 
   rok  od  zahájení  řízení,  nejpozd ěji  však  do 3 let ode dne, kdy byl 
   spáchán. 
 
   § 37 
 
   Pokuta je p říjmem státního rozpo čtu. 
 
   ČÁST PÁTÁ 
 
   SPOLE ČNÁ, P ŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
   Spole čná ustanovení 
 
   § 38 
 
   P ůsobnost ministerstva 
 
   Ministerstvo 
 
   a) schvaluje ro ční program kontrolních akcí [§ 4 odst. 1 písm. c)],  



 
   b) koordinuje kontrolní priority; za tím ú čelem spolupracuje se státním 
   zdravotním dozorem^27), 
 
   c)  v  p řípadech hodných zvláštního z řetele je oprávn ěno ur čit rozsah a 
   po čet kontrolních akcí v ro čním programu t ěchto akcí [§ 4 odst. 1 písm. 
   c)], 
 
   d) p řezkoumává správní rozhodnutí vydaná ú řadem v prvním stupni, 
 
   e)  shromaž ďuje  a  projednává  podn ěty  p říslušných odborových orgán ů, 
   organizací zam ěstnavatel ů týkající se kontroly podle tohoto zákona, 
 
   f)  je  v ůči  ú řadu  nad řízeným služebním ú řadem v organiza čních v ěcech 
   státní služby a služebních vztazích státních zam ěstnanc ů. 
 
   § 39 
 
   Pr ůkazy inspektor ů 
 
   Vzor  a provedení pr ůkazu inspektor ů podle § 4 odst. 1 písm. f) stanoví 
   ministerstvo vyhláškou. 
 
   Kontrolní činnost 
 
   § 40 
 
   (1)  Inspektorát  a  ú řad  jsou oprávn ěny výjime čně p řibrat k ú časti na 
   výkonu  kontroly  specializovaného odborníka. Od borník podle v ěty první 
   nesmí být v ůči kontrolované osob ě podjatý; na výkonu kontroly se podílí 
   tím,   že  pomáhá  inspektorovi,  nesmí  se  sez namovat  s  utajovanými 
   skute čnostmi^37) a je povinen zachovávat ml čenlivost o skute čnostech, s 
   nimiž  se  seznámil  p ři  kontrole,  a  to  i  po skon čení činnosti pro 
   inspektorát, pop řípad ě ú řad. 
 
   (2)  Kontrolovaná  osoba je povinna umožnit spec ializovanému odborníku, 
   aby se podílel spolu s inspektorem na výkonu kon troly. 
 
   § 41 
 
   (1)  Kontrolovaná osoba m ůže písemn ě požádat o p řezkoumání protokolu, a 
   to  do  5  pracovních  dn ů ode dne seznámení se s protokolem [§ 8 písm. 
   h)], nestanoví-li inspektor lh ůtu delší. Inspektor p řezkoumá protokol a 
   o výsledku kontrolovanou osobu písemn ě vyrozumí. 
 
   (2) Proti výsledku p řezkoumání podle odstavce 1 m ůže kontrolovaná osoba 
   do  15  pracovních  dn ů  ode dne, kdy byla o výsledku vyrozum ěna, podat 
   námitky  k vedoucímu inspektorovi, který o námit kách rozhodne; jestliže 
   kontrolu vykonal ú řad, rozhodne o námitkách generální inspektor. 
 
   (3)  Rozhodnutím  o  námitkách  podle  odstavce  2  m ůže  být  výsledek 
   p řezkoumání  protokolu  podle  odstavce  1 zm ěněn nebo zrušen, jinak se 
   námitky  zamítnou.  P ři  zrušení výsledku p řezkoumání protokolu vedoucí 
   inspektor,  a  jestliže  kontrolu  vykonal  ú řad,  generální  inspektor 
   zajistí došet ření v ěci. 
 
   (4) Proti rozhodnutí podle odstavce 3 nelze poda t další námitky. 
 
   (5)   Ten,   kdo  o  námitkách  proti  p řezkoumání  výsledku  protokolu 
   rozhoduje,  m ůže  ze  závažných  d ůvod ů  prominout zmeškání lh ůty podle 
   odstavce  2,  bylo-li  o  to  požádáno do 3 prac ovních dn ů ode dne, kdy 



   pominula p ří čina zmeškání, a námitky byly zárove ň podány. 
 
   § 42 
 
   (1)  Fyzické  osob ě,  která  zavinila,  že kontrolovaná osoba nesplnil a 
   povinnost  podle  §  9, m ůže být uložena po řádková pokuta až do výše 50 
   000   K č;  po řádková  pokuta  m ůže  být  uložena  rovn ěž  za  nespln ění 
   povinnosti podle § 6 odst. 2 v ěty druhé. 
 
   (2)  Po řádkovou  pokutu  lze  uložit  i  opakovan ě, nebyla-li povinnost 
   spln ěna  ani v nov ě ur čené lh ůt ě; to neplatí v p řípad ě odstavce 1 části 
   v ěty za st ředníkem. 
 
   (3) Řízení o uložení po řádkové pokuty m ůže být zahájeno nejpozd ěji do 1 
   m ěsíce ode dne nespln ění povinnosti, jinak možnost ji uložit zaniká. 
 
   (4) Po řádková pokuta je p říjmem státního rozpo čtu. 
 
   § 43 
 
   (1)  Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kon troly inspektorátu nese 
   inspektorát, vykonává-li kontrolu ú řad, nese je ú řad. 
 
   (2) Náklady vzniklé v souvislosti s výkonem kont roly kontrolované osob ě 
   nese  tato  osoba.  Za  kontrolní  vzorek  [§ 7 odst. 1 písm. g) bod 2] 
   odebraný  pro ú čely kontroly uhradí kontrolované osob ě inspektorát nebo 
   ú řad,  jestliže  vykonal  kontrolu,  částku  ve  výši  ceny,  za kterou 
   kontrolovaná  osoba materiály, látky nebo výrobk y b ěžně na trhu prodává 
   nebo  za  kterou  je  po řídila^70),  jestliže  o  náhradu  požádá  do 6 
   kalendá řních  m ěsíc ů po odebrání; jinak právo na úhradu zaniká. Náklady  
   vzniklé v souvislosti s uplatn ěním oprávn ění inspektor ů podle § 7 odst. 
   1  písm.  m)  uhradí  kontrolované  osob ě  inspektorát,  jestliže  o to 
   kontrolovaná  osoba  požádá,  jestliže vykonal k ontrolu ú řad, uhradí je 
   ú řad. Pro podání žádosti a zánik práva na úhradu plat í v ěta druhá. 
 
   (3)  Odpov ědnost za škodu vzniklou kontrolovaným osobám v souv islosti s 
   výkonem kontroly se řídí zvláštním právním p ředpisem^71). 
 
   § 44 
 
   Není-li  v  tomto  zákon ě  stanoveno  jinak,  řídí se postup p ři výkonu 
   kontroly podle tohoto zákona částí t řetí zákona o státní kontrole^72). 
 
   § 45 
 
   Pracovišt ěm  kontrolované osoby se pro ú čely tohoto zákona rozumí místa 
   ur čená  nebo  obvyklá pro výkon činnosti kontrolované osoby. Za činnost 
   kontrolované  osoby  se  považuje  zajiš ťování  výroby nebo poskytování 
   služeb,  jakož  i  jiná  činnost  vykonávaná  podle zvláštních právních 
   p ředpis ů. 
 
   P řechodná ustanovení 
 
   § 46 
 
   Kontroly  a  správní řízení zahájené p řede dnem nabytí ú činnosti tohoto 
   zákona inspektoráty bezpe čnosti práce, Českým ú řadem bezpe čnosti práce, 
   ú řady  práce  nebo  ministerstvem se dokon čí podle dosavadních právních 
   p ředpis ů  v  p ůsobnosti  inspektorát ů,  pokud kontrolu a správní řízení 
   zahájil  inspektorát  bezpe čnosti práce nebo ú řad práce, a v p ůsobnosti 
   ú řadu,  pokud  kontrolu a správní řízení zahájil Český ú řad bezpe čnosti 



   práce nebo ministerstvo. 
 
   § 47 
 
   (1)  Výkon  práv  a  povinností z pracovn ěprávních vztah ů zam ěstnanc ů v 
   Českém ú řadu bezpe čnosti práce p řechází na ú řad^73). 
 
   (2)  Výkon  práv  a  povinností z pracovn ěprávních vztah ů zam ěstnanc ů v 
   inspektorátech bezpe čnosti práce p řechází z 
 
   a) Inspektorátu bezpe čnosti práce pro hlavní m ěsto Prahu na inspektorát 
   pro hlavní m ěsto Prahu^73), 
 
   b)  Inspektorátu  bezpe čnosti práce pro St ředočeský kraj na inspektorát 
   pro St ředočeský kraj^73), 
 
   c)  Inspektorátu  bezpe čnosti  práce  pro  Jiho český kraj a Vyso činu na 
   inspektorát pro Jiho český kraj a kraj Vyso čina^73), 
 
   d)  Inspektorátu  bezpe čnosti  práce pro Plze ňský a Karlovarský kraj na 
   inspektorát pro Plze ňský kraj a Karlovarský kraj^73), 
 
   e)  Inspektorátu bezpe čnosti práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj na 
   inspektorát pro Ústecký kraj a Liberecký kraj^73 ), 
 
   f) Inspektorátu bezpe čnosti práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický 
   kraj na inspektorát pro Královéhradecký kraj a P ardubický kraj^73), 
 
   g)  Inspektorátu bezpe čnosti práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 
   na inspektorát pro Jihomoravský kraj a Zlínský k raj^73), 
 
   h)  Inspektorátu bezpe čnosti práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký 
   kraj na inspektorát pro Moravskoslezský kraj a O lomoucký kraj^73). 
 
   (3)  Výkon  práv  a závazk ů Českého ú řadu bezpe čnosti práce p řechází na 
   ú řad.  Výkon  práv a závazk ů inspektorát ů bezpe čnosti práce p řechází na 
   inspektoráty podle odstavce 2. 
 
   (4)  Výkon  práv  a  povinností z pracovn ěprávních vztah ů zam ěstnanc ů v 
   ú řadech   práce,   k   jejichž  pracovním  úkol ům  pat ří  kontrola  nad 
   dodržováním  povinností  vyplývajících  z  praco vněprávních p ředpis ů, s 
   výjimkou  pracovn ěprávních  p ředpis ů o zam ěstnanosti a pracovn ěprávních 
   p ředpis ů    o    ochran ě    zam ěstnanc ů   p ři   platební   neschopnosti 
   zam ěstnavatele,  p řechází  dnem  1.  července  2005  z  ú řadů  práce na 
   inspektoráty  podle  odstavce  2.  Ú řad práce dohodne se zam ěstnancem v 
   ú řadu  práce  podle  v ěty první, na který inspektorát výkon jeho práv a 
   povinností z pracovn ěprávních vztah ů p řejde. 
 
   (5)  Ú řad  práce  na základ ě dohody podle odstavce 4 provede delimitaci 
   zam ěstnanc ů v ú řadech práce podle odstavce 4 v ěty první na inspektoráty 
   podle odstavce 2. Takto provedená delimitace je závazná. 
 
   (6)  Nedojde-li k dohod ě podle odstavce 4 nejpozd ěji do 30. dubna 2005, 
   stanoví  po čty  a  pravidla  delimitace  zam ěstnanc ů v ú řadech práce na 
   inspektoráty   podle   odstavce   2   na  návrh  ředitele  ú řadu  práce 
   ministerstvo. 
 
   § 48 
 
   Do doby nabytí úplné ú činnosti služebního zákona jmenuje a odvolává^74) 
   generálního   inspektora   a   vedoucího  inspek tora  ministr  práce  a 



   sociálních  v ěcí; vedoucího inspektora jmenuje a odvolává po proj ednání 
   s generálním inspektorem. 
 
   Záv ěre čná ustanovení 
 
   § 49 
 
   Zrušují  se  Český  ú řad  bezpe čnosti  práce a inspektoráty bezpe čnosti 
   práce. 
 
   § 50 
 
   Tento  zákon  nabývá  ú činnosti  dnem  1.  července  2005,  s  výjimkou 
   ustanovení  §  47  odst.  4  až  6,  která nabýv ají ú činnosti dnem jeho 
   vyhlášení. 
 
   Zaorálek v. r. 
 
   Paroubek v. r. 
 
   P říl. 
 
   Ozna čení, sídla a p ůsobnost oblastních inspektorát ů práce 
 
   1.  Oblastní inspektorát práce pro hlavní m ěsto Prahu se sídlem v Praze 
   vykonává p ůsobnost v hlavním m ěst ě Praze 
 
   2.  Oblastní  inspektorát  práce pro St ředočeský kraj se sídlem v Praze 
   vykonává p ůsobnost ve St ředočeském kraji 
 
   3. Oblastní inspektorát práce pro Jiho český kraj a Vyso činu se sídlem v 
   Českých  Bud ějovicích  vykonává  p ůsobnost v Jiho českém kraji a v kraji 
   Vyso čina 
 
   4.  Oblastní  inspektorát práce pro Plze ňský kraj a Karlovarský kraj se 
   sídlem  v  Plzni  vykonává p ůsobnost v Plze ňském kraji a v Karlovarském 
   kraji 
 
   5.  Oblastní  inspektorát  práce  pro  Ústecký k raj a Liberecký kraj se 
   sídlem  v  Ústí  nad  Labem  vykonává  p ůsobnost  v  Ústeckém kraji a v 
   Libereckém kraji 
 
   6.  Oblastní  inspektorát  práce  pro Královéhra decký kraj a Pardubický 
   kraj  se  sídlem v Hradci Králové vykonává p ůsobnost v Královéhradeckém 
   kraji a v Pardubickém kraji 
 
   7.  Oblastní  inspektorát práce pro Jihomoravský  kraj a Zlínský kraj se 
   sídlem v Brn ě vykonává p ůsobnost v Jihomoravském kraji a Zlínském kraji 
 
   8. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezsk ý kraj a Olomoucký kraj 
   se  sídlem  v  Ostrav ě  vykonává  p ůsobnost  v Moravskoslezském kraji a 
   Olomouckém kraji 
 
   1)  §  53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o služb ě státních zam ěstnanc ů 
   ve  správních  ú řadech  a  o  odm ěňování t ěchto zam ěstnanc ů a ostatních 
   zam ěstnanc ů ve správních ú řadech (služební zákon). 
 
   2) § 18 odst. 1 zákoníku práce. 
 
   3) § 274 odst. 2 zákoníku práce. 
 



   3a) § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 
 
   4) § 11 odst. 2 zákoníku práce. 
 
   § 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zam ěstnanosti. 
 
   5) § 20 zákoníku práce. 
 
   6)  Zákon  č.  1/1992  Sb.,  o  mzd ě, odm ěně za pracovní pohotovost a o 
   pr ůměrném výd ělku, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   6a) § 305 zákoníku práce. 
 
   7)  Zákon  č.  143/1992  Sb., o platu a odm ěně za pracovní pohotovost v 
   rozpo čtových  a  v  n ěkterých dalších organizacích a orgánech, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   8)  Zákon  č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   9)  Zákon  č.  353/1999  Sb.,  o prevenci závažných havárií zp ůsobených 
   vybranými  nebezpe čnými  chemickými  látkami a chemickými p řípravky a o 
   zm ěně  zákona  č.  425/1990  Sb.,  o  okresních  ú řadech, úprav ě jejich 
   p ůsobnosti  a  o  n ěkterých  dalších opat řeních s tím souvisejících, ve 
   zn ění  pozd ějších  p ředpis ů,  (zákon  o prevenci závažných havárií), ve 
   zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   9a)  Čl.  22  odst.  1  písm.  d) sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 
   2003/88/ES  ze  dne  4.  listopadu  2003  o  n ěkterých aspektech úpravy 
   pracovní doby. 
 
   10) § 133c zákoníku práce. 
 
   Na řízení  vlády  č.  494/2001  Sb.,  kterým se stanoví zp ůsob evidence, 
   hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu  o úrazu a okruh orgán ů 
   a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 
 
   11)  Nap říklad  §  128 ob čanského soudního řádu, § 11 odst. 1 zákona č. 
   582/1991 Sb., o organizaci a provád ění sociálního zabezpe čení, ve zn ění 
   pozd ějších  p ředpis ů,  §  9  odst.  1  zákona  č. 89/1995 Sb., o státní 
   statistické služb ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochran ě osobních údaj ů a o zm ěně n ěkterých 
   zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   13) § 136 odst. 2 zákoníku práce. 
 
   14) Nap říklad na řízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a 
   umíst ění bezpe čnostních zna ček a zavedení signál ů. 
 
   15) § 137 písm. a) zákoníku práce. 
 
   16) Nap říklad živnostenský zákon. 
 
   17) § 137 písm. b) zákoníku práce. 
 
   18) § 137 písm. c) zákoníku práce. 
 
   18a)  §  12  písm.  d) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
   požadavky  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví p ři práci v pracovn ěprávních 
   vztazích  a  o zajišt ění bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři činnosti nebo 



   poskytování  služeb  mimo  pracovn ěprávní  vztahy  (zákon  o  zajišt ění 
   dalších podmínek bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci). 
 
   18b) § 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve zn ění zákona č. 362/2007 Sb. 
 
   19)  §  3  a 4 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služb ě a o zm ěně 
   n ěkterých zákon ů (zákon o dobrovolnické služb ě). 
 
   20) § 65 odst. 1 a 2 školského zákona. 
 
   21)  Zákon  č.  169/1999  Sb., o výkonu trestu odn ětí svobody a o zm ěně 
   n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   22) § 81 až 83 a § 96 služebního zákona. 
 
   23)  Zákon  č.  220/1999 Sb., o pr ůběhu základní nebo náhradní služby a 
   vojenských  cvi čení a o n ěkterých právních pom ěrech voják ů v záloze, ve 
   zn ění zákona č. 128/2000 Sb. 
 
   24)  Zákon  č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   25)   Zákon   č.   361/2003   Sb.,   o   služebním  pom ěru  p říslušník ů 
   bezpe čnostních sbor ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   26)  Zákon  č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
   bá ňské správ ě, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   27)  Zákon  č.  258/2000  Sb.,  o  ochran ě  ve řejného  zdraví a o zm ěně 
   n ěkterých souvisejících zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   28)  Zákon  č.  18/1997  Sb.,  o  mírovém  využívání  jaderné en ergie a 
   ionizujícího  zá ření  (atomový  zákon)  a  o zm ěně a dopln ění n ěkterých 
   zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   29)  §  54,  53a  a  58  zákona  č.  266/1994  Sb., o drahách, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   30) § 36 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky. 
 
   Vyhláška  č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují ur čená technická za řízení 
   používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbro jí, vojenskou technikou 
   a  ve  vojenských  objektech  a  provád ění zkoušek ur čených technických 
   za řízení. 
 
   31) Nap říklad § 42 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. 
 
   32)  Nap říklad  zákon  č.  133/1985  Sb.,  o  požární ochran ě, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném 
   systému a o zm ěně n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   33) § 194 služebního zákona. 
 
   34) § 18 odst. 1 a § 136a zákoníku práce. 
 
   35) § 83 odst. 6 , § 96, 99, § 166 odst. 1 zákon íku práce. 
 
   36) § 132a zákoníku práce. 
 
   37)  Zákon č. 148/1998 Sb., o ochran ě utajovaných skute čností a o zm ěně 
   n ěkterých zákon ů, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 



 
   38) § 116 § 117 ob čanského zákoníku. 
 
   39) § 25c odst. 7 zákoníku práce. 
 
   40) § 111 odst. 3 a 4 zákoníku práce. 
 
   Na řízení  vlády  č. 303/1995 Sb., o minimální mzd ě, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   41)  Na řízení  vlády  č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových 
   tarif ů  a  mzdového  zvýhodn ění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém 
   pracovním prost ředí a za práci v noci, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   42) § 15 zákona č. 1/1992 Sb., ve zn ění zákona č. 217/2000 Sb. 
 
   § 19 zákona č. 143/1992 Sb., ve zn ění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 
   217/2000 Sb. 
 
   43) § 16 zákona č. 1/1992 Sb., ve zn ění zákona č. 217/2000 Sb. 
 
   44) § 239b zákoníku práce. 
 
   45)  Na řízení  vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava 
   pracovní doby a doby odpo činku zam ěstnanc ů v doprav ě. 
 
   46) § 85 odst. 3 zákoníku práce. 
 
   47) § 82 zákoníku práce. 
 
   48) § 85c odst. 1 a 3 zákoníku práce. 
 
   49) § 90 zákoníku práce. 
 
   50) § 91 zákoníku práce. 
 
   51) § 92 zákoníku práce. 
 
   52) § 94 zákoníku práce. 
 
   53) § 83 odst. 6, § 96 odst. 1 a 2 zákoníku prác e. 
 
   54) § 99 zákoníku práce. 
 
   55) § 166 odst. 1 zákoníku práce. 
 
   56) § 99 odst. 4 zákoníku práce. 
 
   57)  Na řízení  vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 
   podmínky poskytování osobních ochranných pracovn ích prost ředk ů, mycích, 
   čisticích a dezinfek čních prost ředk ů. 
 
   58) § 133b zákoníku práce. 
 
   Na řízení vlády č. 11/2002 Sb. 
 
   58a) Zákon č. 309/2006 Sb., ve zn ění zákona č. 362/2007 Sb. 
 
   59)  Na řízení  vlády  č.  101/2005  Sb., o podrobn ějších požadavcích na 
   pracovišt ě a pracovní prost ředí. 
 



   59a)  Na řízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na 
   bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na pracovištích s nebezpe čím pádu 
   z výšky nebo do hloubky. 
 
   59b)  Na řízení  vlády  č.  406/2004  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na 
   zajišt ění  bezpe čnosti  a  ochrany  zdraví  p ři  práci  v  prost ředí  s 
   nebezpe čím výbuchu. 
 
   59c) Na řízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 
   na  bezpe čný provoz a používání stroj ů, technických za řízení, p řístroj ů 
   a ná řadí. 
 
   60)  Na řízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví zp ůsob organizace 
   práce a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen zajistit p ři 
   práci související s chovem zví řat. 
 
   61)  Na řízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví zp ůsob organizace 
   práce a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen zajistit p ři 
   práci v lese a na pracovištích obdobného charakt eru. 
 
   62) Na řízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví zp ůsob organizace 
   práce a pracovních postup ů, které je zam ěstnavatel povinen zajistit p ři 
   provozování dopravy dopravními prost ředky. 
 
   62a) Na řízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
   na bezpe čnost a ochranu zdraví p ři práci na staveništích. 
 
   62b)  Na řízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava 
   pracovní doby a doby odpo činku zam ěstnanc ů v doprav ě. 
 
   62c) § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
   62d) § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
 
   63) § 134b zákoníku práce. 
 
   Vyhláška  č.  50/1978 Sb., o odborné zp ůsobilosti v elektrotechnice, ve 
   zn ění vyhlášky č. 98/1982 Sb. 
 
   64)  § 6a odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
   bezpe čností práce, ve zn ění zákona č. 159/1992 Sb. 
 
   65) § 6b a 6c zákona č. 174/1968 Sb., ve zn ění zákona č. 124/2000 Sb. 
 
   Vyhláška  č. 18/1979 Sb., kterou se ur čují vyhrazená tlaková za řízení a 
   stanoví  n ěkteré  podmínky  k  zajišt ění  jejich  bezpe čnosti, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se ur čují vyhrazená zdvihací za řízení a 
   stanoví  n ěkteré  podmínky  k  zajišt ění  jejich  bezpe čnosti, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se ur čují vyhrazená elektrická za řízení 
   a  stanoví  n ěkteré  podmínky  k zajišt ění jejich bezpe čnosti, ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Vyhláška  č. 21/1979 Sb., kterou se ur čují vyhrazená plynová za řízení a 
   stanoví  n ěkteré  podmínky  k  zajišt ění  bezpe čnosti  práce,  ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   Vyhláška  č.  85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových 



   za řízení, ve zn ění na řízení vlády č. 352/2000 Sb. 
 
   66) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. 
 
   67)  Nap říklad § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpo čtových pravidlech a 
   o  zm ěně n ěkterých souvisejících zákon ů (rozpo čtová pravidla), ve zn ění 
   pozd ějších p ředpis ů. 
 
   68)  § 1 odst. 1 písm. e) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finan čních 
   orgánech, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   70) Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   71) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpov ědnosti za škodu zp ůsobenou p ři výkonu 
   ve řejné  moci  rozhodnutím  nebo  nesprávným ú ředním postupem a o zm ěně 
   zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notá řích a jejich činnosti 
   (notá řský řád), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 
 
   72)  Zákon  č.  552/1991  Sb.,  o  státní kontrole, ve zn ění pozd ějších 
   p ředpis ů. 
 
   73) § 251c zákoníku práce. 
 
   74) § 27 odst. 4 zákoníku práce, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 

  


