
(platí od 29. 71. 4. 2017 do 3128. 7. 2017)

251/2005 Sb.

ZÁKON

ze dne 3. května 2005
o inspekci práce

ve znění zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č.
294/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 365/2011
Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,

zákona č. 136/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č.
47/2016 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb.. a zákona č. 20693/2017 Sb.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 11a
Přestupky na úseku ochrany soukromí

a osobních práv zaměstnanců

 
(1) Fyzická osoba se jako zaměstnavatel dopustí přestupku tím, že

a)  naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů
uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce,

b)  neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce,
nebo

c)  v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s
výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle písmene a) nebo c),
b)  100 000 Kč, jdeli o přestupek podle písmene b).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20a
Přestupky na úseku agenturního zaměstnávání

 
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku agenturního zaměstnávání tím, že

a)  nesplní poruší povinnost podle § 307b zákoníku práce,
b)  nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
1.  obsahovala údaje stanovenéstanovenou 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 uživatel 77) nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce obsahovala údaje
stanovené v § 308 odst. 1 písm. f) nebo tyto údaje uvede nepravdivě.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

§ 24a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

na úseku ochrany soukromí a osobních práv zaměstnanců

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



a)  naruší soukromí zaměstnance na pracovištích a ve společných prostorách zaměstnavatele některým ze způsobů
uvedených v § 316 odst. 2 zákoníku práce,

b)  neinformuje zaměstnance o rozsahu kontroly a o způsobech jejího provádění podle § 316 odst. 3 zákoníku práce,
nebo

c)  v rozporu s § 316 odst. 4 zákoníku práce vyžaduje od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s
výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jdeli o přestupek podle písmene a) nebo c),
b)  100 000 Kč, jdeli o přestupek podle písmene b).
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33a
PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 na úseku
agenturního zaměstnávání

 
(1)  Právnická  nebo  podnikající  fyzická  osoba  se  dopustí  přestupkusprávního  deliktu  na  úseku  agenturního

zaměstnávání tím, že
a)  nesplní poruší povinnost podle § 307b zákoníku práce,
b)  nezajistí, aby dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce
1.  obsahovala údaje stanovenéstanovenou 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 § nebo 309 zákoníku práce, nebo.

d)    jako  uživatel  77)  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 přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 se uloží pokutalze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)
 

Zaorálek v. r.
Paroubek v. r.

 
____________________________________________________________
 

2)       § 18 odst. 1 zákoníku práce.
3)       § 274 odst. 2 zákoníku práce.
3a)     § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
4)       § 11 odst. 2 zákoníku práce.

§ 121 až 124 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
5)       § 20 zákoníku práce.
6)              Zákon  č.  1/1992  Sb.,  o  mzdě,  odměně  za  pracovní  pohotovost  a  o  průměrném  výdělku,  ve  znění

pozdějších předpisů.
6a)      § 305 zákoníku práce.
7)       Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších

organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
8)       Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
9)        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), ve znění pozdějších předpisů.



Zákon  č.  350/2011  Sb.,  o  chemických  látkách  a  chemických  směsích  a  o  změně  některých  zákonů
(chemický zákon).

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.
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.

12)          Zákon č.  101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů a o  změně některých  zákonů,  ve  znění pozdějších
předpisů.

13)     § 136 odst. 2 zákoníku práce.
14)         Například nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a

zavedení signálů.
15)     § 137 písm. a) zákoníku práce.
16)     Například živnostenský zákon.
17)     § 137 písm. b) zákoníku práce.
18)     § 137 písm. c) zákoníku práce.
18a)    § 12 písm. d) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 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).

18b)    § 14 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
19)          §  3  a  4  zákona  č.  198/2002  Sb.,  o  dobrovolnické  službě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o

dobrovolnické službě).
20)     § 65 odst. 1 a 2 školského zákona.
21)         Zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu  trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve

znění pozdějších předpisů.
22)     § 81 až 83 a § 96 služebního zákona.
24)     Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
25)          Zákon  č.  361/2003  Sb.,  o  služebním  poměru  příslušníků  bezpečnostních  sborů,  ve  znění  pozdějších

předpisů.
26)         Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších

předpisů.
27)     Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění

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

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
29)     § 54, 53a a 58 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
30)     § 36 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

Vyhláška č. 273/1999 Sb., kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí,
vojenskou  výzbrojí,  vojenskou  technikou  a  ve  vojenských  objektech  a  provádění  zkoušek  určených
technických zařízení.

31)     Například § 42 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
32)     Například zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000

Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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.
37)          Zákon  č.  148/1998  Sb.,  o  ochraně  utajovaných  skutečností  a  o  změně  některých  zákonů,  ve  znění

pozdějších předpisů.
38)     § 116 a 117 občanského zákoníku.



39)     § 25c odst. 7 zákoníku práce.
40)     § 111 odst. 3 a 4 zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
42)     § 15 zákona č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb.

§ 19 zákona č. 143/1992 Sb., ve znění zákona č. 40/1994 Sb. a zákona č. 217/2000 Sb.
43)     § 16 zákona č. 1/1992 Sb., ve znění zákona č. 217/2000 Sb.
44)     § 239b zákoníku práce.
45)           Nařízení  vlády  č.  589/2006 Sb.,  kterým se  stanoví  odchylná úprava pracovní  doby a doby odpočinku

zaměstnanců v dopravě.
46)     § 85 odst. 3 zákoníku práce.
48)     § 85c odst. 1 a 3 zákoníku práce.
49)     § 90 zákoníku práce.
50)     § 91 zákoníku práce.
51)     § 92 zákoníku práce.
52)     § 94 zákoníku práce.
53)     § 83 odst. 6, § 96 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
54)     § 99 zákoníku práce.
55)     § 166 odst. 1 zákoníku práce.
56)     § 99 odst. 4 zákoníku práce.
57)          Nařízení  vlády  č.  495/2001  Sb.,  kterým  se  stanoví  rozsah  a  bližší  podmínky  poskytování  osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
58)     § 133b zákoníku práce.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
58a)    Zákon č. 309/2006 Sb., ve znění zákona č. 362/2007 Sb.
59)     Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.
59a)      Nařízení  vlády  č.  362/2005  Sb.,  o  bližších  požadavcích  na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  při  práci  na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
59b)   Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v prostředí s nebezpečím výbuchu.
59c)   Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,

technických zařízení, přístrojů a nářadí.
60)     Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je

zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat.
61)     Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je

zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru.
62)     Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je

zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
62a)    Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích.
62b)       Nařízení  vlády  č.  589/2006 Sb.,  kterým  se  stanoví  odchylná  úprava  pracovní  doby  a  doby  odpočinku

zaměstnanců v dopravě.".
62c)    § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.
62d)    § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.
63)     § 134b zákoníku práce.

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
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.

66)     § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
67)         Například § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
73)     § 251c zákoníku práce.
74)      § 33 odst. 2 zákoníku práce.
75)      Zákon č. 350/2011 Sb.
                     § 6 až 9 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých

zákonů, ve znění zákona č. 46/2006 Sb.
76)      § 12n odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.

77)      § 14 odst. 1 písm. b)700 zákona č. 435/200489/2012 Sb., občanský zákoník.
§ 12 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zaměstnanostizajištění 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.
 
(zkráceno  text neobsahující změny byl vypuštěn)


