
V. 

 

Platné znění části zákona o inspekci práce, s vyznačením navrhovaných změn 

 

*  *  * 

 

§ 19 

 

Přestupky na úseku bezpečnosti technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a 

zdraví 

 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti provozu technických 

zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví tím, že nezajistí, aby technická zařízení 

stanovená zvláštním právním předpisem63), která představují zvýšenou míru ohrožení života a 

zdraví, obsluhovaly jen zdravotně způsobilé a zvlášť odborně způsobilé fyzické osoby. 

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč. 

  

§ 20 

 

Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení 

 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických 

zařízení tím, že 

  

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru64) na 

provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických 

zařízení65) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, 

  

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru64) na 

provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických 

zařízení65) provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky, 

  

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole. 

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických 

zařízení tím, že 

 

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem 

na vyhrazených technických zařízeních vydaného v souladu s § 7 nebo § 10 odst. 2 

zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení na provádění 

prohlídek, revizí nebo zkoušek v souvislosti s uváděním do provozu a provozem 

vyhrazených technických zařízení neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku ve 

stanoveném rozsahu, 

 

b) bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 

technických zařízeních vydaného v souladu s § 7 nebo § 10 odst. 2 zákona o bezpečnosti 

provozu vyhrazených technických zařízení na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek 

v souvislosti s uváděním do provozu a provozem vyhrazených technických zařízení 

provede prohlídku, revizi nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je 

nezbytné být držitelem tohoto oprávnění nebo osvědčení, 
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c) v rozporu s § 16 zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení jako 

provozovatel vyhrazeného technického zařízení neohlásí havárii, v jejímž důsledku 

dojde k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví osob, ztrátě na životě nebo škodě 

na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti 

s provozem vyhrazených technických zařízení nebo kdy jsou příčinou vzniku této 

události vyhrazená technická zařízení,          

 

d) v rozporu s § 15 odst. 3 písm. d) zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 

technických zařízení nezajistí odstranění zjištěných závad na vyhrazeném technickém 

zařízení, 

 

e) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 

technických zařízení nezajistí, aby montáž nebo obsluhu vyhrazených technických 

zařízení vykonávaly jen fyzické osoby, které jsou způsobilé k výkonu těchto činností a ve 

stanovených případech byly též držiteli osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem 

na vyhrazených technických zařízeních.“ 

 

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 

  

a) písm. c) d) a e) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

  

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, 

  

c) písm. a) a c) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí 

oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru  o odborné 

způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného v souladu       

s § 7 nebo § 10 odst. 2 zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. 

  

§ 20a 

 

Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání 

 

 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

  

a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 

  

b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) zákoníku práce, nebo 

2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, 

  

c) nesplní některou povinnost podle § 309 zákoníku práce, nebo 

  

d) jako uživatel81) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) nebo tyto údaje uvede nepravdivě. 

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. 

 
 

64) § 6a odst. 1 zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona č. 

159/1992 Sb.  

  

65) § 6b a 6c zákona č. 174/1968 Sb., ve znění zákona č. 124/2000 Sb.  
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Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

  

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

  

Vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů.  

  

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

bezpečnosti práce, ve znění pozdějších předpisů.  

  

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády č. 

352/2000 Sb.  

  

81) § 14 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. 

 

 

*  *  * 

 

 

§ 33  

 

Správní delikty právnických  

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku vyhrazených technických 

zařízení 

 

 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku vyhrazených technických 

zařízení tím, že 

  

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru64) na 

provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických 

zařízení65) nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu, 

  

b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru64) na 

provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických 

zařízení65) provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky, 

  

c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole. 

 
(1) Právnická osoba a podnikající fyzická se dopustí přestupku na úseku vyhrazených 

technických zařízení tím, že 

a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 

technických zařízeních vydaného v souladu s § 7 nebo § 10 odst. 2 zákona o bezpečnosti provozu 

vyhrazených technických zařízení na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek v souvislosti s 

uváděním do provozu a provozem vyhrazených technických zařízení neprovede řádně 

prohlídku, revizi nebo zkoušku ve stanoveném rozsahu, 

b) bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 

technických zařízeních vydaného v souladu s § 7 nebo § 10 odst. 2 zákona o bezpečnosti 

provozu vyhrazených technických zařízení na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek 

v souvislosti s uváděním do provozu a provozem vyhrazených technických zařízení 
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provede prohlídku, revizi nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je 

nezbytné být držitelem tohoto oprávnění nebo osvědčení, 

 

c) v rozporu s § 16 zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení jako 

provozovatel vyhrazeného technického zařízení neohlásí havárii, v jejímž důsledku 

dojde k bezprostřednímu ohrožení života a zdraví osob, ztrátě na životě nebo škodě 

na majetku zjevně přesahující částku 5 000 000 Kč, která vznikla v souvislosti 

s provozem vyhrazených technických zařízení nebo kdy jsou příčinou vzniku této 

události vyhrazená technická zařízení,          

 

d) v rozporu s § 15 odst. 3 písm. d) zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 

technických zařízení nezajistí odstranění zjištěných závad na vyhrazeném technickém 

zařízení, 

 

e) v rozporu s § 15 odst. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených 

technických zařízení nezajistí řádnou obsluhu vyhrazených technických zařízení. 

 

 (2) Za přestupek správní delikt podle odstavce 1 

  

a) písm. c) d) a e) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč, 

  

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, 

  

c) písm. a) a c) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí 

oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru  o odborné 

způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného v souladu       

s § 7 nebo § 10 odst. 2 zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení 

v souladu s § 7 nebo § 10 odst. 2 zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických 

zařízení. 

  

§ 33a 

 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob na úseku agenturního zaměstnávání 

 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

  

a) nesplní povinnost podle § 307b zákoníku práce, 

  

b) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

1. obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. a) až e), g) a h) zákoníku práce, nebo 

2. byla uzavřena písemně podle § 308 odst. 2 zákoníku práce, 

  

c) nesplní některou povinnost podle § 309 zákoníku práce, nebo 

  

d) jako uživatel77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce 

obsahovala údaje stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) nebo tyto údaje uvede nepravdivě. 

  

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta až do výše 1 000 000 Kč. 

 

*  *  * 
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Platné znění části zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, s vyznačením navrhovaných změn 

 

*  *  * 

 

HLAVA III  

 

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST  

 

§ 9  

 

Odborná způsobilost  

 

 (1) Zaměstnavatel je povinen zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik 

možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnance (dále jen "zajišťování úkolů v prevenci 

rizik") s ohledem na  

  

a) nebezpečí ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců při práci ve všech oblastech činnosti 

zaměstnavatele,  

  

b) základní znalosti a dovednosti zaměstnanců,  

  

c) počet zaměstnanců, jejich odbornou připravenost a jimi vykonávanou práci.  

  

 (2) Zaměstnavatel může zajišťovat plnění úkolů v prevenci rizik, je-li k tomu 

způsobilý nebo odborně způsobilý v případech a za podmínek uvedených v odstavci 3 písm. 

a) a b) sám, jinak je povinen zajistit tyto úkoly odborně způsobilým zaměstnancem, kterého 

zaměstnává v pracovněprávním vztahu6). Nemá-li takového zaměstnance, je povinen zajistit je 

jinou odborně způsobilou osobou. Odborně způsobilý zaměstnanec zaměstnavatele nebo jiná 

odborně způsobilá fyzická osoba jsou odborně způsobilými osobami.  

  

 (3) Zaměstnává-li zaměstnavatel  

  

a) nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu 

potřebné znalosti,  

  

b) 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně 

způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,  

  

c) více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně 

způsobilými osobami.  

  

 (4) Zaměstnavatel je povinen  

  

a) poskytnout odborně způsobilé osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik zejména potřebné 

prostředky a dobu potřebnou k výkonu její činnosti, zvláště ve vztahu k zaměstnancům v 

pracovním poměru na dobu určitou7), mladistvým zaměstnancům8), těhotným 
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zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce 

devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce9) dočasně přiděleným k výkonu 

práce k jinému zaměstnavateli,  

  

b) zajistit dostatečný počet odborně způsobilých osob,  

  

c) poskytnout odborně způsobilé osobě dokumentaci a informace  

1. o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv 

na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví,  

2. podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na 

pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

  

d) zajistit v případech uvedených v odstavci 3 písm. b) a c) účast odborně způsobilé fyzické 

osoby při pravidelném hodnocení stavu a úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

  

e) zajistit součinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany 

odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s ostatními zaměstnanci 

zaměstnavatele, s odborovou organizací, s radou zaměstnanců, se zástupci pro oblast 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud byli u zaměstnavatele zvoleni, a s odborně 

způsobilou fyzickou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik jiného zaměstnavatele, jehož 

zaměstnanci plní své úkoly na pracovišti zaměstnavatele, a  

  

f) zajistit součinnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s 

osobami podle § 12 a s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se kterým má 

zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.  

  

 (5) Při zajišťování úkolů v prevenci rizik postupuje odborně způsobilá osoba v 

součinnosti s odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle 

zvláštních právních předpisů10), s odborovou organizací a zástupcem pro oblast bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci11).  

  

 (6) Zaměstnavatel je povinen poskytnout odborně způsobilé osobě písemnosti týkající 

se pracovních úrazů a nemocí z povolání a potřebnou součinnost  

  

a) při předcházení ohrožení života a zdraví12) s ohledem na povahu rizika na jeho pracovištích,  

  

b) k přijetí ochranných opatření, jde-li o práce se zvýšeným ohrožením zdraví zaměstnanců,  

  

c) při výběru a volbě ochranných zařízení.  

  

 (7) Plní-li na jednom pracovišti zaměstnavatele úkoly v prevenci rizik více než 2 

odborně způsobilé osoby, zaměstnavatel písemně určí, kdo bude provádět koordinaci jejich 

činnosti.  

  

§ 10  

 

 (1) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci 

rizik je  

  

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou13),  

  

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v 
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písmenu a), nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské 

vzdělání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba 

činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba zajišťuje úkoly v prevenci rizik nebo 

vykonává činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,  

  

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce z 

odborné způsobilosti (dále jen "periodická zkouška") a  

  

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem, bude-li zajišťovat úkoly v prevenci rizik při hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způsobem.  

  

 (2) Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby k činnostem koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je  

  

a) alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického zaměření nebo 

vysokoškolské vzdělání technického zaměření,  

  

b) odborná praxe v délce alespoň 3 let, jestliže fyzická osoba získala vzdělání uvedené v 

písmenu a), nebo v délce alespoň 1 rok, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání 

stavebního zaměření; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané při přípravě 

nebo realizaci staveb,  

  

c) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušce a  

  

d) osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu hornické činnosti nebo činnosti prováděné 

hornickým způsobem, bude-li vykonávat činnost koordinátora při hornické činnosti nebo 

činnosti prováděné hornickým způsobem.  

  

 (3) Osvědčení o získání odborné způsobilosti je vydáváno na základě úspěšného 

vykonání zkoušky z odborné způsobilosti. Každá další zkouška z odborné způsobilosti, na 

kterou se žadatel o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti přihlásí, pokud již v minulosti 

úspěšně vykonal zkoušku z odborné způsobilosti, je posuzována jako periodická zkouška. 

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo o úspěšně vykonané 

periodické zkoušce má ode dne jejího vykonání platnost 5 let.  

  

 (4) Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a 

koordinátor  

  

a) vede písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně 

způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, který opatřuje 

svým jménem a vlastnoručním podpisem,  

  

b) opatřuje zpracované dokumenty související s výkonem své činnosti, jako odborně 

způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, svým jménem a 

vlastnoručním podpisem a  

  

c) oznamuje Ministerstvu práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo") změny údajů 

uváděných v evidenci odborně způsobilých fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci 

rizik a koordinátorů (dále jen "evidence odborně způsobilých osob") do 15 dnů od jejich 

vzniku.  
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 (5) Při uznávání odborné kvalifikace, kterou fyzická osoba získala v jiném členském 

státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 

ve Švýcarské konfederaci, se postupuje podle zákona o uznávání odborné kvalifikace14). 

Uznávacím orgánem je ministerstvo. Před zahájením dočasného nebo příležitostného výkonu 

činnosti na území České republiky fyzickou osobou, která je oprávněna vykonávat obdobnou 

činnost v členském státě Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci, ministerstvo její odbornou kvalifikaci 

ověří15).  

  

§ 10a  

 

 (1) Ministerstvo vede evidenci odborně způsobilých osob, jejímž účelem je vedení 

údajů o počtu a odbornosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů 

pro potřeby ministerstva za účelem zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pro 

bezplatné poskytování těchto informací pro potřeby jiných orgánů podle zvláštních zákonů. 

Tato evidence je informačním systémem veřejné správy.  

  

 (2) Správcem a provozovatelem evidence odborně způsobilých osob je ministerstvo.  

  

 (3) Do evidence odborně způsobilých osob se zapisují tyto údaje:  

  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení odborně způsobilých fyzických osob v prevenci rizik a 

koordinátorů,  

  

b) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu,  

  

c) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické zkoušky,  

  

d) číslo osvědčení s datem skončení platnosti osvědčení.  

 

 (4) V případě fyzické osoby, jíž byla odborná kvalifikace uznána ve smyslu § 10 

odstavec 5, se do evidence odborně způsobilých osob zapisují tyto údaje: 

 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby,  

 

b) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu, 

 

c) datum úspěšného vykonání zkoušky z odborné způsobilosti nebo periodické 

zkoušky, pokud je osoba držitelem osvědčení podle § 10 odst. 3, 

 

d) číslo osvědčení s datem skončení platnosti osvědčení, pokud je jeho držitelem, 

 

e) číslo jednací rozhodnutí o uznání odborné způsobilosti podle § 10 odst. 5. 

  

 (4) (5) Evidence odborně způsobilých osob je veřejná, s výjimkou údajů podle 

odstavce 3 písm. b) a c) a odstavce 4 písm. b) a c).  

  

 (5) (6) Údaje uvedené v odstavci 3 3 a 4 se v evidenci odborně způsobilých osob 

uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti osvědčení.  

  

§ 10b  
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 (1) Ministerstvo v evidenci odborně způsobilých osob vyznačí bezodkladně změny 

údajů oznamovaných podle § 10 odst. 4 písm. c) a údaj o skončení platnosti osvědčení 

uplynutím doby jeho platnosti.  

  

 (2) Ministerstvo v evidenci odborně způsobilých osob vyznačí bezodkladně údaj o 

skončení platnosti osvědčení také v případech, kdy fyzická osoba  

  

a) o to požádá,  

  

b) zemře,  

  

c) byla prohlášena za mrtvou, nebo  

  

d) má v souladu se zvláštním právním předpisem soudem omezenu svéprávnost.  

  

§ 11  

 

Zvláštní odborná způsobilost  

 

 (1) Na stanovených technických zařízeních, která představují zvýšenou míru ohrožení 

života a zdraví zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo 

opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť 

odborně způsobilí zaměstnanci.  

  

 (2) Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je  

  

a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,  

  

b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší 

než 18 let,  

  

c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,  

  

d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,  

  

e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, 

popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný 

zájem17),  

  

f) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti.  

  

 (3) Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v 

němž působil pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), popřípadě osoby touto 

osobou určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou 

v odstavci 2 písm. e), určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.  

 

(3) Ustanovení § 10 odst. 5 platí obdobně. 

  

 (4) Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.  

  

 (5) Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně.  
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____________________ 

 

9) § 2 odst. 5 zákoníku práce.  

  

10) Například § 83a odst. 1 písm. g), h) a i) zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 

254/2001 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb., § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., § 17 zákona 

č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 13/2002 Sb. a zákona č. 310/2002 

Sb., § 9 zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 

některých zákonů, § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.  

  

11) § 15 a 108 zákoníku práce.  

  

12) § 102 zákoníku práce.  

  

13) § 58 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

  

14) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.  

  

 

*  *  * 

 

 

HLAVA I  

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

 

§ 19  

 

 Tímto zákonem nejsou dotčeny obecné technické požadavky na výstavbu26), zvláštní 

požadavky na pracoviště27), na uvedení výrobků na trh a do provozu17), na činnosti související 

s využíváním jaderné energie a ionizujícího záření28), na požární ochranu27) a na činnosti 

související s prevencí závažných havárií, které jsou stanoveny zvláštními právními 

předpisy29).  

  

§ 20  

 

 (1) O udělení, pozastavení, změně, zrušení nebo prodloužení akreditace podnikající 

fyzické nebo právnické osoby k provádění zkoušky z odborné způsobilosti, periodické 

zkoušky nebo zvláštní odborné způsobilosti (dále jen „akreditace“) rozhoduje ministerstvo. 

Akreditace vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o 

volném pohybu služeb. Akreditace se uděluje na dobu 3 let. Tato doba bude na žádost držitele 

akreditace nebo oprávnění prodloužena o 10 let, jestliže držitel akreditace nebo oprávnění 

prokazatelně zkoušky z odborné způsobilosti, periodické zkoušky nebo zvláštní odborné 

způsobilosti podle tohoto zákona v uvedené době soustavně prováděl. Držitel akreditace nebo 

oprávnění podá žádost o prodloužení nejméně 60 dní před uplynutím platnosti akreditace 

nebo oprávnění.  
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 (2) Součástí žádosti o udělení nebo změnu akreditace je písemná dokumentace o 

způsobu provádění zkoušek z odborné způsobilosti, periodických zkoušek nebo zkoušek ze 

zvláštní odborné způsobilosti. Ministerstvo před udělením, změnou nebo prodloužením 

akreditace posoudí, zda právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba bude schopna plnit 

požadavky stanovené pro provádění zkoušek podle prováděcího právního předpisu; v 

rozhodnutí o udělení akreditace může ministerstvo vymezit rozsah provádění těchto zkoušek, 

zejména ve vztahu k maximálnímu počtu zkoušených osob.  

  

 (3) Jsou-li splněny podmínky pro udělení akreditace, je na udělení akreditace právní 

nárok. Neplní-li držitel akreditace povinnosti podle tohoto zákona nebo přestane-li splňovat 

požadavky stanovené pro provádění zkoušek podle prováděcího právního předpisu, pro rozsah 

provádění zkoušek v rámci akreditace, nebo pokud o to sám požádá, ministerstvo akreditaci 

změní nebo zruší. Akreditace dále zaniká uplynutím doby, na kterou byla udělena, nebo smrtí 

fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, které byla akreditace udělena.  

  

 (4) Zkoušky z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle tohoto 

zákona může provádět i fyzická nebo právnická osoba usazená v jiném členském státě 

Evropské unie, jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo ve 

Švýcarské konfederaci, pokud akreditace nebo jiné oprávnění z tohoto státu k provádění 

obdobných zkoušek zaručuje úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako tento zákon a 

právní předpisy vydané k jeho provedení. O oprávnění těchto osob rozhoduje ministerstvo 

podle odstavce 1.  

  

 (5) Ministerstvo může kontrolovat30) dodržování podmínek, na základě kterých byly 

akreditace podle odstavce 1 nebo oprávnění podle odstavce 4 uděleny.  

  

 (6) Udělení, změna nebo prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění podle 

odstavce 1 a udělení oprávnění podle odstavce 4 podléhá správnímu poplatku. Žadatel přiloží 

ke své žádosti o udělení, změnu nebo prodloužení akreditace a prodloužení oprávnění nebo o 

udělení oprávnění doklad o zaplacení tohoto správního poplatku.  

  

 (7) Náklady spojené s provedením zkoušky z odborné způsobilosti, periodické 

zkoušky nebo zkoušky ze zvláštní odborné způsobilosti a za vydání osvědčení podle § 10 

odst. 1 písm. c), § 10 odst. 2 písm. c) nebo § 11 odst. 2 písm. f), stanovených držitelem 

akreditace, uhradí uchazeč o vykonání zkoušky držiteli akreditace nejpozději v den konání 

zkoušky před jejím zahájením.  

  

§ 21  

 

 Vláda 

 

  

a) vydá nařízení k provedení § 2 odst. 2, § 3 odst. 3, § 4 odst. 2, § 5 odst. 2, § 6 odst. 2, § 7 

odst. 7, § 15 a § 18 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. b),  

  

b) stanoví nařízením  

1. která technická zařízení představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví zaměstnanců 

vyžadují zvláštní odbornou způsobilost, pokud jde o jejich obsluhu, montáž a opravy nebo 

kontrolu vyžadující zvláštní odbornou způsobilost,  

2. požadavky pro udělení, pozastavení, změnu nebo zrušení akreditace podnikající fyzické 

nebo právnické osoby pro provádění zkoušek odborné způsobilosti, periodických zkoušek a 

zkoušek ze zvláštní odborné způsobilosti,  
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aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252320'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252310'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252311'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25232'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25233'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25234'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25235'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25236'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25237'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252315'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252318'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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3. zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné 

způsobilosti, periodickou zkoušku a zkoušku ze zvláštní odborné způsobilosti,  

4. obsah a způsob provedení zkoušky z odborné způsobilosti, periodické zkoušky a zkoušky 

ze zvláštní odborné způsobilosti, jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu 

těchto zkoušek, jakož i náležitosti osvědčení o úspěšném vykonání uvedených zkoušek,  

5. vedení dokumentace držitelem akreditace o stanovených termínech zkoušek, o jejich 

změnách, o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti, periodických zkouškách a 

zkouškách ze zvláštní odborné způsobilosti, včetně zasílání informací o jejich výsledku.  

  

____________________ 

  

17) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

  

26) Například stavební zákon, vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích 

na výstavbu, vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.  

  

27) Zákon č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

28) Zákon č. 18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

  

29) Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v 

souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 

prevenci závažných havárií).  

  

30) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  

  

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB57B83U5)

aspi://module='ASPI'&link='22/1997%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='137/1998%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='369/2001%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='133/1985%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='18/1997%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='59/2006%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='258/2000%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='320/2002%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='552/1991%20Sb.%2523'&ucin-k-dni='30.12.9999'

