ORGÁNY INSPEKCE PRÁCE

Státní úřad inspekce práce
www.suip.cz
Generální inspektor: Mgr. Ing. Rudolf Hahn
Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava, tel.: 553 696 154, fax: 553 626 672, e-mail: opava@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: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h
Další informace jsou uvedeny na webových stránkách úřadu.

Oblastní inspektorát práce pro hl. město Prahu
www.suip.cz/oip03
Vedoucí inspektor: Ing. Michal Ronin
Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6, tel.: 235 364 006, fax: 235 362 007, e-mail: praha@oip.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: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h
Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj
www.suip.cz/oip04
Vedoucí inspektor: Ing. Jaromír Elbel
Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1, tel.: 221 924 200, fax: 222 211 498,
e-mail: stredni.cechy@oip.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: pondělí až čtvrtek 7:45–15:30 h, pátek 7:45–14:30 h (mimo dny pracovních porad)
Konzultační místa na úřadech práce:
Benešov (Dukelská 2080), Beroun (Okružní 26), Kladno (Dukelských hrdinů 1372), Kolín (Kutnohorská 39),
Kutná Hora (Benešova 2/70), Mladá Boleslav (Jaselská 292/IV), Nymburk (Dělnická 4/402),
Příbram (nám. T. G. Masaryka 145), Rakovník (nábř. T. G. Masaryka 2473)
Konzultační místo: Mělník (Tyršova 106)
Provoz konzultačních míst dle zveřejňovaného rozvrhu v době 8:00–14:30 h.
Telefonní čísla konzultačních míst a další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu
www.suip.cz/oip05
Vedoucí inspektor: Ing. Vladimír Toman
Vodní 21, 370 06 České Budějovice, tel.: 387 006 911, fax: 387 428 764,
e-mail: budejovice@oip.cz
regionální kancelář v Jihlavě
třída Legionářů 17/4181, 586 01 Jihlava, tel.: 387 006 912, fax: 567 301 262,
e-mail: jihlava@oip.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
Konzultační místa (provoz v určených dnech v době 8:30–12:00 h, 12:30–17:00 h):
každé pondělí: Český Krumlov (Plešivec 251), Písek (nábř. 1. máje 2259), Tábor (Roháčova 2614),
Havlíčkův Brod (Jihlavská 42), Pelhřimov (Pražská 127), Třebíč (Sedlákova 1),
Žďár nad Sázavou (Strojírenská 28)
každá středa: Jindřichův Hradec (Janderova 147), Prachatice (Poštovní 113),
Strakonice (Textiláků 393)
Telefonní čísla konzultačních míst a další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj
www.suip.cz/oip06
Vedoucí inspektor: Ing. Miroslav Duchek
Schwarzova 27, 301 00 Plzeň, tel.: 377 423 066, fax: 377 681 010, e-mail: plzen@oip.cz
regionální kancelář v Sokolově
Jednoty 654, 356 01 Sokolov, tel. 377 681 036, fax: 377 681 040, e-mail: sokolov@oip.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: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h
Konzultační místa na úřadech práce: každá středa v době 8:00–12:00 h: Karlovy Vary, Klatovy, Rokycany
každá středa v době 11:00–15:00 h: Tachov
každá středa v době 13:00–17:00 h: Domažlice
každé pondělí v době 13:00–17:00 h: Cheb
Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
www.suip.cz/oip07
Vedoucí inspektor: Ing. Jaromír Jaroš
SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 706 711, fax: 472 772 589, e-mail: usti@oip.cz
regionální kancelář v Liberci
nám. Dr. E. Beneše 24 (1. patro, č. dveří 12–19), 460 73 Liberec, tel.: 472 706 736, fax: 485 244 485,
e-mail: liberec@oip.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: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h (kromě 10. a posledního pracovního dne v měsíci)
Konzultační místa na úřadech práce (provoz v určených dnech v době 8.00–14.00 h):
každé pondělí: OSSZ Litoměřice (Seifertova 2063/3, 9:00–14:00 h), Děčín (Březinova 442/1, 9:00–14:00 h),
Jablonec nad Nisou (E. Floriánové 3)
každé úterý: OSSZ Teplice (Přítkovská 1576/44)
každá středa: Most (tř. Budovatelů 1989), Louny (Pod Nemocnicí 2380, 9:00–14:00 h),
Semily (Bořkovská 572), OSSZ Chomutov (Roháčova 4183)
každý čtvrtek: Česká Lípa (Děčínská 389, budova B – za soudem, přízemí – č. 101)
Telefonní čísla konzultačních míst a další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj
www.suip.cz/oip08
Vedoucí inspektor: Ing. Jaroslav Nečas
Říční 1195, 501 01 Hradec Králové, tel.: 495 217 494, 495 219 012,
fax: 495 219 070, e-mail: hradec@oip.cz
regionální kancelář v Chrudimi
Městský park 274, 537 01 Chrudim IV, tel.: 469 623 130, fax: 472 772 589, e-mail: chrudim@oip.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: pondělí a středa v době 8:00–16:00 h
Konzultační místa na úřadech práce: Rychnov nad Kněžnou (8:30–16:00 h), Trutnov (10:00–16:00 h),
Náchod (budova MěÚ, 9:00–15:30 h), Jičín (budova ÚZSM, 9:00–16:00 h), Pardubice (9:30–15:30 h),
Ústí nad Orlicí (budova OSSZ, 9:00–15:00 h), Svitavy (budova C, 10:00–16:00 h)
každé pondělí – poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů
každá středa v lichém týdnu v době 9:00–13:00 h – poradenství v oblasti BOZP
Telefonní čísla konzultačních míst a další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj
www.suip.cz/oip09
Vedoucí inspektor: Ing. Ing. Bc. Tomáš Musil
Milady Horákové 3, 658 60 Brno, tel.: 545 197 900, fax: 545 211 303, e-mail: brno@oip.cz
regionální kancelář ve Zlíně
tř. Tomáš Bati 3792 (budova Okresní správy sociálního zabezpečení), 762 61 Zlín, tel.: 545 197 986
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: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h
Konzultační místa: Blansko (K. J. Mašky 2), Břeclav (nám. T. G. Masaryka 9A), Hodonín (Dukelských
hrdinů 3653/1), Kroměříž (Kotojedská 269/1), Uherské Hradiště (Svatováclavská 568),
Valašské Meziříčí (Železničního vojska 1349), Vyškov (Nádražní 7), Znojmo (Dvořákova 21)
každá středa v době 8:00–15:00 h – poradenství v oblasti pracovněprávních vztahů
každá středa v lichém týdnu v době 8:00–15:00 h – poradenství v oblasti BOZP
Telefonní čísla konzultačních míst a další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj
www.suip.cz/oip10
Vedoucí inspektorka: Ing. Václava Kociánová
Budova inspektorátu je v rekonstrukci. Adresa pro poštovní styk: Živičná 2, 702 69 Ostrava, adresa pro
osobní kontakt: nám. Svatopluka Čecha 732/1, Ostrava–Přívoz; tel.: 595 636 011, fax: 596 110 164,
e-mail: ostrava@oip.cz
regionální kancelář v Olomouci
tř. Kosmonautů 8 (v 1. patře AB centra), 772 00 Olomouc, tel. 595 636 003, 595 636 016
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: pondělí a středa v době 8:00–17:00 h
Konzultační místa:
Přerov (Žerotínovo nám. 168/21, pátek v lichém týdnu 8:00–11:00 h, 11:30–13:30 h),
Šumperk (Starobranská 2700/19, středa v sudém týdnu 8:30–12:30 h), Jeseník (Karla Čapka 1147, pondělí
v lichém týdnu 10:30–13:00 h), Bruntál (Jesenická 717, první pracovní středa v měsíci 8:30–11:30 h),
Frýdek-Místek (Na Poříčí 3510, středa v sudém týdnu 8:00–14:00 h), Karviná (tř. Osvobození 1388/60,
středa 9:00–13:30 h), Nový Jičín (Mgr. Šrámka 1099, středa v lich. týdnu 10:00–14:00 h), Opava (sídlo
SÚIP, Horní náměstí 103/2, pondělí a středa 8:00–17:00 h)
Další informace jsou uvedeny na webových stránkách inspektorátu.

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,
s výjimkou právních předpisů o zaměstnanosti a právních předpisů o ochraně zaměstnanců při
platební neschopnosti zaměstnavatelů,
- 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.
2. Dodržování:
- kolektivních smluv v částech, ve kterých jsou upraveny individuální pracovněprávní nároky
zaměstnanců vyplývajících 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 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 správních deliktech a o uložení pořádkové
pokuty za nesplnění povinnosti podle § 9 zákona o inspekci práce,
rozhodování o zákazu podle § 7 odst. 1 písm j) 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 bezplatně do objektů, zařízení a výrobních prostorů kontrolovaných osob za účelem
výkonu kontroly,
požadovat poskytnutí pravdivých a úplných informací o zjišťovaných a souvisejících skutečnostech,
při kontrole ověřovat totožnost fyzických osob,
požadovat předložení originálních dokladů a dalších písemností potřebných ke kontrole v určených
lhůtách, pořizovat kopie dokladů, zajišťovat doklady, odebírat vzorky a 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 nebo na dobu
nezbytnou ke zdokumentování,
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,
ukládat pořádkovou pokutu za nesplnění povinností kontrolované osoby.

