
 
ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE  

 

 
 
 
 
 

Státní úřad inspekce práce  
Generální inspektor: Mgr. Ing. Rudolf Hahn  

Kolářská 451/13, 746 01 Opava, tel.: 950 179 101, 950 179 178, fax: 553 626 672,  
e-mail: opava@suip.cz, epodatelna@suip.cz   

Hodiny pro styk s veřejností:  
pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  

Poradenství na úřadu: středa v době 8:00–17:00 h  

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách úřadu: www.suip.cz 

 

Oblastní inspektorát práce pro hl. město Prahu  
Vedoucí inspektor: JUDr. Luboš Záveský 

 Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6, tel.: 950 179 310,  
e-mail: praha@suip.cz, epodatelna.praha@suip.cz  

Hodiny pro styk s veřejností:  
pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  

Poradenství na inspektorátu: osobně i telefonicky – pondělí a středa v době 8:00–17:00 h  
jen telefonicky – úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách úřadu: www.suip.cz/web/oip03  
 

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj  
Vedoucí inspektorka: PhDr. Jana Konečná  

náměstí Barikád 1122/2, 130 00 Praha 3, tel.: 950 179 400, fax: 950 179 401,  
e-mail: stredni.cechy@suip.cz, epodatelna.stredni.cechy@suip.cz 

Hodiny pro styk s veřejností:  
pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h 

Poradenství na inspektorátu: osobně i telefonicky – pondělí a středa 8:00–17:00 h,  
jen telefonicky - úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h 

Další poradenská a konzultační místa:  
Kutná Hora (KHS, U Lorce 40), Mladá Boleslav (ÚZSVM, tř. Václava Klementa 467), Rakovník (ÚZSVM, Na 

Sekyře 2123), Benešov (ÚP ČR, Dukelská 2080), Beroun (ÚP ČR, Okružní 333/26), Kladno (ÚP ČR, 
Dukelských hrdinů 1372), Nymburk (ÚP ČR, Dělnická 402/4) – středa v době 8:00–17:00 h  

Příbram (ÚP ČR, nám. T. G. Masaryka 145) – středa v době od 8:00-15:00 h  

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu: www.suip.cz/web/oip04 
 
 
 
 
 

Státní úřad inspekce práce © duben 2022 

mailto:opava@suip.cz
http://www.suip.cz/
http://www.suip.cz/web/oip03
mailto:stredni.cechy@suip.cz
http://www.suip.cz/web/oip04


Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu  
Vedoucí inspektor: Ing. Jiří Pelikán  

Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice, tel.: 950 179 511, fax: 950 179 505,  
e-mail: budejovice@suip.cz, epodatelna.budejovice@suip.cz 

Hodiny pro styk s veřejností:  
pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h 

Poradenství na inspektorátu: osobně i telefonicky – pondělí a středa 8:00–17:00 h  
jen telefonicky - úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h 

regionální kancelář v Jihlavě 
třída Legionářů 4181/17, 586 01 Jihlava, tel.: 950 179 512, e-mail: jihlava@suip.cz 

Poradenství v regionální kanceláři: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h  
Další poradenská a konzultační místa: 

Havlíčkův Brod (ÚP ČR, Jihlavská 42, středa 8:00–16:00 h), Jihlava (třída Legionářů 4181/17, pondělí a středa 
8:00–17:00 h), Jindřichův Hradec (ÚP ČR, Janderova 147, každé liché pondělí 9:00–16:30 h), 

Pelhřimov (ÚP ČR, Pražská 127, středa 8:00–17:00 h), Písek (ÚP ČR, nábřeží 1. máje 2259, každé sudé 
pondělí 8:00–17:00 h), Strakonice (ÚZSVM, Smetanova 533, každé liché pondělí 8:00–17:00 h), Tábor (ÚP ČR, 

Husovo nám. 2938, každá sudá středa 12:00–17:00 h), Třebíč (ÚP ČR, Komenského nám. 1189/8, Horka-
Domky, pondělí 8:00–16:00 h) 

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu: www.suip.cz/web/oip05  
 

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj  
Vedoucí inspektorka: JUDr. Jana Werdanová  

Schwarzova 2617/27, 301 00 Plzeň, tel.: 950 179 611, fax: 950 179 610, e-mail: plzen@suip.cz, 
epodatelna.plzen@suip.cz 

Hodiny pro styk s veřejností:  
pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  

Poradenství na inspektorátu: osobně i telefonicky – pondělí a středa 8:00–17:00 h  
jen telefonicky – úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h 

regionální kancelář v Karlových Varech  
Západní 1050/15, 360 01 Karlovy Vary, tel.: 950 179 636, 778 745 147 

Poradenství v regionální kanceláři: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h  
Další poradenská a konzultační místa (provoz ve středu v době 8:00–17:00 h): 

Domažlice (ÚP, Msgre. B. Staška 265 – lichý týden), Cheb (ÚP ČR, Svobody 207/52), Klatovy (OSSZ, 
Kollárova 528), Tachov (ÚZSVM, T. G. Masaryka 1326 – sudý týden), Sokolov (ÚP ČR, Jednoty 654)  

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu: www.suip.cz/web/oip06  
 

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj  
Vedoucí inspektor: Mgr. Aleš Kalvoda  

SNP 2720/21, 400 11  Ústí nad Labem, tel.: 950 179 711, e-mail: usti@suip.cz, epodatelna.usti@suip.cz 
Hodiny pro styk s veřejností:  

pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  
Poradenství na inspektorátu: osobně i telefonicky – pondělí a středa 8:00–17:00 h  

jen telefonicky – úterý, čtvrtek, pátek v době 8:00–14:00 h 
Regionální kancelář v Liberci 

nám. Dr. E. Beneše 585/26 (přízemí), 460 01 Liberec, tel.: 950 179 719, e-mail: liberec@suip.cz 
Poradenství v regionální kanceláři: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h  

Další poradenská a konzultační místa (provoz ve středu v době 8:00–17:00 h):   
Litoměřice (ÚP ČR, Dominikánské nám. 166/2 – 1. p.), Teplice (ÚP ČR, Vrchlického 1093/12 – 2. p.),   

Česká Lípa (ÚZSVM, Děčínská 389, budova B – za soudem), Chomutov (ÚZSVM, T. G. Masaryka 1744),  
Louny (ÚP ČR, Pod Nemocnicí 2380), Semily (ÚP ČR, Bořkovská 572), Jablonec nad Nisou (Mírové nám. 

482/2),  Děčín (ÚP ČR, U Plovárny 1190/14). 

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu: www.suip.cz/web/oip07  
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Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj  
Vedoucí inspektor: Ing. Jaroslav Nečas  

Říční 1195/5, 500 02 Hradec Králové, tel.: 950 179 800, fax: 950 179 899, e-mail: hradec@suip.cz, 
epodatelna.hradec@suip.cz 

Hodiny pro styk s veřejností:  
pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  

Poradenství na inspektorátu:  
osobně i telefonicky – pondělí a středa v době 8:00–17:00 h,  

jen telefonicky – úterý, čtvrtek, pátek v době 8:00–14:00 h 
Regionální kancelář v Chrudimi 

budova Ministerstva zemědělství ČR, Poděbradova 909, 537 01 Chrudim, tel.: 777 467 679 
Poradenství v regionální kanceláři:  

osobně i telefonicky – pondělí a středa v době 8:00–17:00 h,  
jen telefonicky – úterý, čtvrtek, pátek v době 8:00–14:00 h 

Další poradenská a konzultační místa (provoz ve středu v době 8:00–17:00 h):  
Rychnov nad Kněžnou (ÚP ČR, Štemberkova 1433), Náchod (ÚP ČR, Kladská 1092), Pardubice (ÚP ČR, 

Boženy Vikové-Kunětické 2011), Ústí nad Orlicí (ÚP ČR, 17. listopadu 1394), Svitavy (ÚP ČR, Lanškrounská 2)  

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu: www.suip.cz/web/oip08  
 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj 
Vedoucí inspektor: Ing. et Ing. Bc. Tomáš Musil   

Milady Horákové 1970/3, 602 00  Brno, tel.: 950 179 900, e-mail: brno@suip.cz, epodatelna.brno@suip.cz 
Hodiny pro styk s veřejností:  

pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  
Poradenství na inspektorátu:  

osobně i telefonicky – pondělí a středa v době 8:00–12:00, 13:00–17:00 h, 
jen telefonicky – úterý, čtvrtek, pátek v době 8:00–14:00 h 

Regionální kancelář ve Zlíně  
budova Okresní správy sociálního zabezpečení, třída Tomáše Bati 3792, 760 01 Zlín, tel.: 950 179 985  

Poradenství v regionální kanceláři:  
pondělí a středa v době 8:00–12:00, 13:00–17:00 h  

Další poradenská a konzultační místa (středa v době 8:00–12:00, 13:00–17:00 h):  
Blansko (ÚP ČR, Vodní 1992/9), Břeclav (MÚ Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3), Hodonín (ÚP ČR, Lipová alej 
3846/8), Kroměříž (ÚP ČR, Erbenovo nábřeží 4251), Uherské Hradiště (ÚP ČR, Na Morávce 1215), Vsetín 

(KHS, 4. května 287), Vyškov (ÚP ČR, Palánek 375/3a), Znojmo (CÚ, 28. října 7)  

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu: www.suip.cz/web/oip09  
 

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj  
Vedoucí inspektor: Ing. Martin Melecký     

Živičná 1123/2, 702 00 Ostrava, tel.: 950 179 211, e-mail: ostrava@suip.cz, epodatelna.ostrava@suip.cz 
Hodiny pro styk s veřejností:  

pondělí a středa v době 8:00–17:00 h, úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h  
Poradenství na inspektorátu:  

osobně i telefonicky - pondělí a středa 8:00–17:00 h  
jen telefonicky - úterý, čtvrtek a pátek v době 8:00–14:00 h 

Regionální kancelář v Olomouci 
Na Šibeníku 1179/5, 779 00  Olomouc, tel. 950 179 216, 778 751 539 (pracovněprávní vztahy)  

Poradenství v regionální kanceláři:  
pondělí a středa v době 8:00–17:00 h  

Další poradenská a konzultační místa (provoz ve středu v době 8:00–17:00 h):  
Přerov (ÚP, Žerotínovo nám. 168/21), Prostějov (ÚP ČR, nám. Spojenců 2632/13), Šumperk (ÚP ČR, 

M.R.Štefánika 1059/20), Jeseník (ÚP ČR, Karla Čapka 1147/10), Bruntál (KHS, Zahradní 885/5), Frýdek-Místek 
(ÚP ČR, Na Poříčí 3510), Karviná (ÚP ČR, třída Osvobození 1388/60a), Nový Jičín (MZ ČR, Husova 2003/13)  

Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu: www.suip.cz/web/oip10  
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OBLAST PROVÁDĚNÉ KONTROLY (§ 3 zákona o inspekci práce) 
1. Dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů:  

- z nichž vznikají zaměstnancům, příslušnému odborovému orgánu nebo radě zaměstnanců nebo 
zástupci pro oblast BOZP práva nebo povinnosti v pracovněprávních vztazích, včetně právních 
předpisů o odměňování zaměstnanců, náhradě mzdy nebo platu a náhradě výdajů zaměstnancům,  

- stanovících pracovní dobu a dobu odpočinku,  
- k zajištění bezpečnosti práce, 
- k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví 

včetně vyhrazených technických zařízení, 
- o zaměstnávání některých skupin zaměstnanců (žen, mladistvých apod.), 
- upravujících výkon umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dětmi,  
- které stanoví povinnost uskutečnit veřejnou výzvu nebo výběrové řízení na obsazení místa 

úředníka územního samosprávného celku, jakož i to, zda veřejná výzva nebo výběrové řízení byly 
provedeny včetně jejich průběhu,  

- upravujícího péči o dítě v dětské skupině.  
2. Dodržování:  

- právních předpisů upravujících právní postavení zaměstnanců vyslaných k výkonu práce v rámci 
nadnárodního poskytování služeb, 

- kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky 
zaměstnanců vyplývající z právních předpisů, jakož i z vnitřních předpisů podle § 305 zákoníku 
práce,  

- vnitřních předpisů vydaných podle zákoníku práce, jestliže zakládají práva zaměstnanců. 
3. Kontroly v případech stanovených zvláštními právními předpisy (např. zákon o prevenci závažných 

havárií, chemický zákon atd.).  
 
ČINNOSTI ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE  

- vykonávání kontroly v rozsahu stanoveném § 3 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů,  

- ukládání opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole, určování přiměřených lhůt k jejich 
odstranění a vyžadování podání písemné zprávy o přijatých opatřeních, 

- kontrola plnění opatření k odstranění zjištěných nedostatků, 
- rozhodování ve správním řízení o přestupcích nebo zákazu podle § 7 odst. 1 písm. f) zákona o 

inspekci práce,  
- bezplatné poskytování základních informací a poradenství týkající se ochrany pracovních vztahů 

a pracovních podmínek zaměstnancům a zaměstnavatelům.  
 
OPRÁVNĚNÍ INSPEKTORA  

- vykonávat kontrolu podle zákona o inspekci práce,  
- vstupovat na pozemky, do staveb a jiných prostor, 
- požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo k činnosti 

kontrolované osoby, 
- při kontrole požadovat prokázání totožnosti fyzických osob, jež jsou přítomny na místě kontroly,  
- v případě hodného zvláštního zřetele, popřípadě nebezpečí hrozícího z prodlení nařizovat provedení 

měření, prohlídek, zkoušek nebo revizí, 
- dotazovat se zaměstnanců kontrolované osoby na záležitosti související s vykonávanou kontrolou,  
- nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu až do skončení šetření o pracovním 

úrazu nebo po dobu nezbytnou k zadokumentování místa úrazového děje, 
- vydávat rozhodnutí o zákazu používání objektů, pracovišť, výrobních, pracovních prostředků nebo 

zařízení, pracovních nebo technologických postupů, látek nebo materiálů, vykonávání prací 
ohrožujících bezpečnost zaměstnanců nebo dalších osob, a to až do doby odstranění závady,   

- vydávat rozhodnutí o zákazu práce přesčas, práce v noci, práce zaměstnankyň a mladistvých 
zaměstnanců, je-li vykonávána v rozporu s právními předpisy,   

- ukládat kontrolované osobě opatření k odstranění nedostatků, určovat přiměřené lhůty k jejich 
odstranění a vyžadovat podání písemné zprávy o přijatých opatřeních,  

- pořizovat obrazové a zvukové záznamy v souvislosti s výkonem kontroly,  
- v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to 

po předchozím projednání s kontrolovanou osobou,  
- vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost k výkonu kontroly. 
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