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

 
 

*  *  * 
 

§ 4  
 
 (1) Úřad  
  
a) řídí inspektoráty; je vůči inspektorátům nadřízeným služebním úřadem v organizačních 
věcech státní služby a služebních vztazích zaměstnanců vykonávajících ve správních úřadech 
státní správu jako službu, kterou Česká republika poskytuje veřejnosti,  
  
b) odborně vede inspektoráty a poskytuje jim technickou pomoc,  
  
c) zpracovává roční program kontrolních akcí, který projedná s vyššími odborovými orgány a 
organizacemi zaměstnavatelů, a předkládá jej ministerstvu ke schválení,  
  
d) koordinuje kontrolu prováděnou inspektoráty ve vztahu k činnosti jiných správních úřadů 
vykonávanou podle zvláštních právních předpisů, v jejichž působnosti je dozor, popřípadě 
kontrolní činnost na úseku bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí nebo 
pracovních podmínek,  
  
e) vydává a odnímá průkazy inspektorům opravňující inspektory k výkonu kontroly podle 
tohoto zákona,  
  
f) je oprávněn vykonávat kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,  
  
g) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole podle § 6 odst. 6, určuje 
přiměřené lhůty k jejich odstranění a vyžaduje podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,  
  
h) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,  
  
i) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo 
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f), zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) nebo odnětí či omezení 
podle § 7 odst. 1 písm. g),  
  
j) přezkoumává ve správním řízení rozhodnutí o přestupcích, správních deliktech nebo zákazu 
podle § 7 odst. 1 písm. f), zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) nebo odnětí či omezení podle  § 
7 odst. 1 písm. g) vydaná inspektorátem,  
  
k) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku 
práce,  
  
l) vydává závazná stanoviska ohledně posouzení souladu podmínek pro práci členů posádky 
lodě s požadavky části páté zákona o námořní plavbě a zákoníku práce 76).  
  
  
 

(2) Úřad  
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a) předkládá ministerstvu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů 
uvedených v § 3 odst. 1,  
  
b) podílí se společně s ministerstvem na mezinárodní spolupráci týkající se pracovního 
prostředí, bezpečnosti práce, pracovněprávních vztahů a pracovních podmínek,  
  
c) poskytuje právnickým a fyzickým osobám, které v pracovních vztazích zaměstnávají 
fyzické osoby (dále jen "zaměstnavatel"), a zaměstnancům bezúplatně základní informace a 
poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,  
  
d) na základě podkladů inspektorátů zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích 
kontrolních akcí, kterou předkládá ministerstvu, a informuje o jejím obsahu vyšší odborové 
orgány a organizace zaměstnavatelů,  
  
e) spolupracuje na programech osvěty o ochraně pracovních vztahů a pracovních podmínek 
zajišťovaných jinými správními úřady, vyššími odborovými orgány nebo organizacemi 
zaměstnavatelů,  
  
f) poskytuje Úřadu práce České republiky informaci o uložení pokuty agentuře práce za 
porušení povinností, které pro agentury práce vyplývají z § 308 a 309 zákoníku práce, a o 
uložení pokuty zaměstnavateli za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů, 
jejichž dodržování úřad a inspektoráty kontrolují, a to do 15 dnů od nabytí právní moci 
rozhodnutí o uložení pokuty,  
  
g) podává příslušnému orgánu jiného členského státu Evropské unie (dále jen "příslušný cizí 
orgán") žádosti o pomoc, informace, oznámení nebo vymáhání pokuty nebo jiné sankce na 
jednotném formuláři postupem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie80), přičemž 
žádost úřadu o vymáhání pokuty nebo jiné sankce, jakož i oznámení rozhodnutí, na jehož 
základě je příslušná pokuta nebo jiná sankce ukládána, obsahuje alespoň:  
1. jméno a známou adresu zaměstnavatele a veškeré ostatní příslušné údaje nebo informace 
nezbytné pro jeho identifikaci,  
2. shrnutí skutečností a okolností, na jejichž základě došlo k závěru o možném porušení 
právních předpisů, povahu tohoto porušení a výčet příslušných právních předpisů,  
3. nástroj umožňující vymahatelnost v České republice (vykonatelné rozhodnutí) a veškeré 
další příslušné informace nebo doklady, včetně informací a dokladů právní povahy, které se 
týkají související pohledávky, pokuty nebo jiné sankce,  
4. v případě oznámení rozhodnutí účel oznámení a lhůtu pro jeho provedení,  
5. v případě žádosti o vymáhání pokuty, jiné sankce nebo související pohledávky či její 
složky, datum, kdy se stalo rozhodnutí vykonatelným, celkovou vymáhanou částku, veškeré 
informace důležité pro její vymáhání, včetně skutečnosti zda, a případně jak bylo rozhodnutí 
zaměstnavateli doručeno, včetně sdělení úřadu, zda proti uložení pokuty nebo jiné sankce lze 
podat další opravný prostředek,  
  
g) je dotčeným orgánem při posuzování zralosti projektů společného zájmu energetické 
infrastruktury78) a uplatňuje závazné stanovisko ve společném územním a stavebním řízení 
pro stavby projektů společného zájmu z hlediska působnosti inspektorátů podle § 5 odst. 1 
písm. i) a j),  
 
h) sděluje příslušnému cizímu orgánu skutečnosti naznačující porušování právních předpisů v 
oblasti vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb a informuje 
Evropskou komisi o přetrvávajících problémech při výměně informací s jinými členskými 
státy Evropské unie v této oblasti,  
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i) poskytuje na svých internetových stránkách v českém jazyce a v dalších jazycích nejčastěji 
používaných dočasně vysílanými zaměstnanci aktuální informace o pracovních podmínkách 
zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb. Tyto 
informace úřad zpřístupní i jinými vhodnými způsoby, a na žádost osoby se zdravotním 
postižením také v podobě, v níž se s nimi tato osoba může seznámit.  
  
 (3) Úřad vede a zajišťuje provoz informačního systému o pracovních úrazech10) a 
informačního systému, který se zaměřuje na rizika při výkonu práce a na opatření k jejich 
odstraňování zjištěných kontrolou; přitom vychází z údajů inspektorátů.  
  
 (4) Informační systém o pracovních úrazech obsahuje údaje o  
  
a) fyzické osobě, která utrpěla pracovní úraz, jimiž jsou jméno a příjmení, datum narození, 
státní příslušnost, adresa místa trvalého pobytu a pohlaví,  
  
b) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele, předmět jeho podnikání, místo, kde k 
pracovnímu úrazu došlo, a činnost, při které k pracovnímu úrazu došlo,  
  
c) pracovním úrazu, jimiž jsou druh zranění a zraněná část těla, druh pracovního úrazu, co 
bylo zdrojem pracovního úrazu, včetně jejich organizačních a technických příčin, a proč k 
pracovnímu úrazu došlo.  
 
Informační systém o pracovních úrazech slouží pro potřebu úřadu a ministerstva; údaje z něho 
se poskytují jiným orgánům v případech stanovených zvláštními zákony 11) nebo v případech, 
kdy dala předchozí souhlas fyzická osoba, jíž se údaje týkají, popřípadě fyzická osoba, která 
by poskytnutím údajů mohla být dotčena. České správě sociálního zabezpečení se údaje z 
informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  
  
 (5) Informační systém o rizicích při výkonu práce obsahuje údaje o  
  
a) zaměstnavateli, jimiž jsou označení zaměstnavatele a předmět jeho podnikání,  
  
b) rizicích při výkonu práce a o tom, jaká opatření k jejich odstranění byla přijata.  
 
Informační systém o rizicích při výkonu práce slouží pro potřebu úřadu, ministerstva a Úřadu 
práce České republiky - krajských poboček a pobočky pro hlavní město Prahu (dále jen 
„krajské pobočky Úřadu práce“). Ministerstvu a krajským pobočkám Úřadu práce se údaje z 
informačního systému poskytují též v elektronické podobě umožňující dálkový přístup.  
  
 (6) Úřad je povinen při vedení informačního systému podle odstavců 4 a 5 zajistit 
ochranu osobních údajů způsobem stanoveným zvláštním zákonem12).  

 
§ 5  

 
 (1) Inspektorát  
  
a) vykonává kontrolu v rozsahu stanoveném v § 3,  
  
b) ukládá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určuje přiměřené lhůty k 
jejich odstranění,  
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c) kontroluje plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků,  
  
d) neprodleně kontroluje závady, o nichž byl vyrozuměn odborovou organizací podle § 322 
odst. 3 zákoníku práce,  
  
e) je oprávněn kontrolovat příčiny a okolnosti pracovních úrazů, popřípadě se zúčastňovat 
šetření na místě úrazového děje,  
  
f) poskytuje úřadu údaje o  
1. pracovních úrazech10), pro vedení informačního systému o pracovních úrazech podle § 4 
odst. 4, ke kterým došlo v jeho územním obvodu, včetně jejich organizačních a technických 
příčin,  
2. rizicích při výkonu práce zjištěných kontrolou a o opatřeních přijatých k jejich odstranění 
pro vedení informačního systému podle § 4 odst. 5,  
  
g) předkládá úřadu podněty ke zlepšení právní úpravy týkající se právních předpisů 
uvedených v § 3 odst. 1,  
  
h) poskytuje informace a zpracovává zprávy o plnění svých úkolů, které předkládá úřadu,  
  
i) vyjadřuje se k vybraným projektovým dokumentacím staveb určených pro užívání ve 
veřejném zájmu nebo jako pracoviště fyzických osob, zda splňují požadavky právních 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,  
  
j) uplatňuje při povolování staveb určených pro užívání ve veřejném zájmu nebo jako 
pracoviště fyzických osob požadavky právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení14),  
  
k) poskytuje zaměstnavatelům a zaměstnancům bezúplatně základní informace a poradenství 
týkající se ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek,  
  
l) rozhoduje ve správním řízení v prvním stupni o přestupcích, správních deliktech nebo 
zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f), zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) nebo odnětí či omezení 
podle § 7 odst. 1 písm. g),  
  
m) je oprávněn zakázat (omezit)9a) výkon práce přesčas vykonávané podle § 93a zákoníku 
práce,  
  
n) prostřednictvím úřadu informuje příslušný cizí orgán oprávněný podle práva jiného 
členského státu Evropské unie poskytovat nebo požadovat přeshraniční spolupráci, doručovat 
a vymáhat rozhodnutí o uložení pokuty nebo jiné sankce při kontrole dodržování právních 
předpisů upravujících vysílání zaměstnanců k výkonu práce v rámci nadnárodního 
poskytování služeb o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnanců, v případě, že má 
pochybnosti o skutečnostech souvisejících s vysláním zaměstnance z jiného členského státu 
Evropské unie k výkonu práce v České republice v rámci nadnárodního poskytování služeb.  
  
 (2) Provedl-li inspektorát kontrolu na základě písemného podnětu, informuje písemně 
o výsledku toho, kdo podnět podal.  
____________ 
9a) Čl. 22 odst. 1 písm. d) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o 
některých aspektech úpravy pracovní doby. 
10) § 105 zákoníku práce. 
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 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění 
pozdějších předpisů. 
11) Například § 128 občanského soudního řádu, § 11 odst. 1 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické 
službě, ve znění pozdějších předpisů. 
76) § 12n odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
 § 12 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 
mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve 
znění pozdějších předpisů. 
12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
14) Například nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a 
zavedení signálů. 
78) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne 17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní 
směry pro transevropské energetické sítě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1364/2006/ES a mění nařízení (ES) č. 
713/2009, (ES) č. 714/2009 a (ES) č. 715/2009. 
80) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci 
prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES 
("nařízení o systému IMI"), v platném znění. 
 

*  *  * 
 

§ 7 
 (1) Inspektor je oprávněn  
  
a) vykonávat kontrolu podle tohoto zákona, je-li při jejím zahájení přítomen člen statutárního 
orgánu kontrolované osoby, zástupce kontrolované osoby, zaměstnanec kontrolované osoby, 
spolupracující rodinný příslušník nebo jiná fyzická osoba, která vykonává nebo zabezpečuje 
činnost, která je předmětem činnosti kontrolované osoby; na místech, na kterých by mohlo 
dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo zdraví inspektora, může být kontrola vykonána 
jen za doprovodu fyzické osoby pověřené k tomu kontrolovanou osobou,  
  
b) požadovat prokázání totožnosti fyzických osob uvedených v písmenu a) podle občanského 
průkazu, cestovního dokladu, popřípadě služebního průkazu státního zaměstnance33),  
  
c) v případech hodných zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení, 
nařizovat provedení měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí,  
  
d) dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby bez přítomnosti dalších fyzických osob, 
zástupce příslušného odborového orgánu nebo zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na záležitosti související s vykonávanou kontrolou34),  
  
e) nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření 
o pracovním úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje,  
  
f) vydat rozhodnutí o zákazu  
 
1. používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo zařízení, pracovních 
nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací nebo činností, které 
bezprostředně ohrožují bezpečnost zaměstnanců nebo dalších fyzických osob zdržujících se s 
vědomím kontrolované osoby v jejích prostorech, a to až do doby odstranění závady, s 
výjimkou pevných trakčních zařízení a trakčních vozidel na drahách a ve veřejné silniční 
dopravě, lodí a letadel; za tím účelem mohou nařídit, aby přítomné fyzické osoby ihned 
opustily prostory, ve kterých je bezprostředně ohrožena jejich bezpečnost. Vyžaduje-li to 
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nebezpečí hrozící z prodlení, lze rozhodnutí oznámit ústně; odvolání nemá odkladný účinek. 
Jestliže bylo rozhodnutí oznámeno ústně, musí jej inspektor uvést v dílčím protokolu [§ 8 
písm. b)]. Rozhodnutí o vydaném zákazu musí být oznámeno kontrolované osobě písemně 
bez zbytečného odkladu po dni oznámení ústního rozhodnutí, 
  
2. práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých zaměstnanců, je-li 
vykonávána v rozporu se zvláštním právním předpisem35), práce přesčas vykonávané podle 
§ 93a zákoníku práce,  
 
g) vydat rozhodnutí o odnětí oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k 
činnostem na vyhrazených technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti 
práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, pokud jeho držitel 
neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku ve stanoveném rozsahu,  
  
gh) ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole 
a určovat přiměřené lhůty k jejich odstranění; mohou rovněž navrhovat potřebná technická 
a jiná opatření k odstranění rizik36).  
  
 (2) Průkaz inspektora [§ 4 odst. 1 písm. e)] je dokladem o pověření k výkonu kontrolní 
činnosti.  

 § 8 
 

Povinnosti inspektora  
 
 Inspektor je povinen  
  
a) informovat příslušný odborový orgán nebo radu zaměstnanců nebo zástupce pro oblast 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci o zahájení kontroly, jestliže u kontrolované osoby 
působí,  
  
b) pořídit o výsledku kontroly dílčí protokol [§ 7 odst. 1 písm. f) f) a g)]; dílčí protokol musí 
být součástí protokolu. 
_______________ 
33) § 194 služebního zákona. 
34) § 18 odst. 1 a § 136a zákoníku práce. 
35) § 83 odst. 6, § 96, 99, § 166 odst. 1 zákoníku práce. 
36) § 132a zákoníku práce. 

 
*  *  * 

 
§ 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, 
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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) neprovede řádně prohlídku, revizi nebo zkoušku v souvislosti s uváděním do provozu 
nebo provozem vyhrazených technických zařízení, 
 
b) bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s 
provozem vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi nebo zkoušku 
vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být držitelem tohoto osvědčení, 
 
c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole. 
 
 (2) Za přestupek podle odstavce 1 
 
a) písm. c) 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) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí 
oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru. 
 

_______________ 
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.  
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.  
  

*  *  * 
 

§ 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 
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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 osoba se dopustí přestupku na úseku 
vyhrazených technických zařízení tím, že 

a) neprovede řádně prohlídku, revizi, montáž, opravy nebo zkoušku v souvislosti s 
uváděním do provozu nebo provozem vyhrazených technických zařízení,  

b) bez oprávnění nebo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených 
technických zařízeních vydaného podle zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s 
provozem vyhrazených technických zařízení provede prohlídku, revizi, montáž, opravy, 
rekonstrukci nebo zkoušku vyhrazeného technického zařízení, pro které je nezbytné být 
držitelem tohoto oprávnění nebo osvědčení, 
 
c) v rozporu s § 20 odst. 5 zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení nezajistí odstranění zjištěných závad na vyhrazeném 
technickém zařízení,  
 
d) v rozporu s § 20 odst. 2 písm. d) zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem 
vyhrazených technických zařízení nezajistí řádnou obsluhu vyhrazených technických 
zařízení,  
 
e) jako provozovatel vyhrazeného technického zařízení neohlásí havárii v rozporu s § 22 
zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení. 

 
 (2) Za správní delikt přestupek podle odstavce 1 
 
a) písm. c) c) a d) 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 e) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí 
oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru. 

 
*  *  * 
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Platné znění části zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů, 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 
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,  
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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.  
____________________ 
6) § 3 zákoníku práce. 
7) § 40 zákoníku práce. 
8) § 343 odst. 2 zákoníku práce9) § 2 odst. 5 zákoníku práce.  
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. 

§ 10  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBDCGNXWR)

aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252312'&ucin-k-dni='30.12.9999'


 

11 
 

 (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 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  
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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.  
  
 (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).  
 

(6) Ministerstvo může osvědčení odejmout v případě, že nebylo vydáno v souladu 
s tímto zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. 
__________________ 
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.  
15) § 36b zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 189/2008 Sb. 

 
§ 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 
odst. 5, se do evidence odborně způsobilých osob zapisují tyto údaje: 
 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby,  
 
b) adresa bydliště nebo místo trvalého pobytu, 
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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 odstavcích 3 a 4 se v evidenci odborně způsobilých 
osob uchovávají po dobu 15 let od skončení platnosti osvědčení.  
  

§ 10b  
 
 (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 stanovených prováděcím právním 
předpisem, 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBDCGNXWR)

aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252310a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252310a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='309/2006%20Sb.%252310a'&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'


 

14 
 

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 odstavec 5 platí obdobně. 
  
 (4) Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let.  
  
 (5) Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně.  
_______________ 
17) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 

*  *  * 
 

§ 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 podle § 11, 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,  
 
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.  
  

* * * 
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