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Zaměstnavatelé v oblasti pracovněprávních vztahů 
nejčastěji chybují při odměňování zaměstnanců  

 

Opava, 17. března 2023 – Státní úřad inspekce práce se při svých kontrolách zaměřuje mimo jiné 
také na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Za celý rok 2022 provedly 
orgány inspekce práce v této oblasti celkem 3 920 kontrol, při kterých zjistily celkem 6 498 porušení 
právních předpisů. Nejčastěji zaměstnavatelé chybovali v oblasti odměňování zaměstnanců (2 543 
porušení), v oblasti pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr (1 635 porušení), 
dodržování pracovní doby (819 porušení), poskytování náhrad (776 porušení) a v oblasti 
agenturního zaměstnávání (210 porušení).  

Za prokázaná porušení právních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů bylo zaměstnavatelům 
v roce 2022 uloženo celkem 897 pokut v souhrnné výši 24 327 650 Kč, dále byl ve 20 případech 
kontrolovaným osobám jako pachatelům přestupků uložen správní trest napomenutí.  

Z pohledu veřejnosti a zaměstnanců jsou velmi důležitou součástí kontrolní činnosti orgánů inspekce 
práce kontroly prováděné na základě podnětů, kdy je poukazováno na možné porušování 
pracovněprávních předpisů ze strany konkrétních zaměstnavatelů. Do oblasti pracovněprávních 
vztahů bylo v roce 2022 podáno celkem 3 079 podnětů ke kontrolám a na základě těchto podnětů 
bylo v této oblasti provedeno 2 060 kontrol. Podněty nejčastěji upozorňovaly na nedodržování 
povinností zaměstnavatelů v oblasti odměňování. Převážná část obdržených podnětů je řešena 
kontrolou a kontroly na základě podnětů tak představují významnou část provedených kontrol 
inspekce práce (obdobně jako v předchozích obdobích, i v roce 2022 byla na základě podnětů 
provedena více než polovina všech kontrol). Přijaté podněty Státní úřad inspekce práce statisticky 
sleduje, vyhodnocuje, a získané informace zohledňuje i v dalším zaměření ročních programů 
kontrolní činnosti.  

Oblast pracovněprávních vztahů bude i v letošním roce pod pečlivým dohledem Státního úřadu 
inspekce práce, kdy podle ročního programu kontrolních akcí je naplánováno minimálně 3 800 
kontrol zaměřených na dodržování povinností stanovených zaměstnavatelům právními předpisy 
v této oblasti.  

 

 
O Státním úřadu inspekce práce (SÚIP) 
Státní úřad inspekce práce je orgán státní správy, jehož úkolem je kontrola dodržováni povinností plynoucích 
z pracovněprávních předpisů, včetně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. SÚIP má své sídlo 
v Opavě a je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky. Pod SÚIP spadá 8 oblastních 
inspektorátů práce: OIP Hlavní město Praha, OIP Středočeský kraj, OIP Jihočeský kraj a Vysočina, OIP Plzeňský a 
Karlovarský kraj, OIP Ústecký a Liberecký kraj, OIP Královéhradecký a Pardubický kraj, OIP Jihomoravský a 
Zlínský kraj, OIP Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kromě kontrol patří k základním úkolům Úřadu i 
inspektorátů poradenská, konzultační a osvětová činnost. Činnost SÚIP a inspektorátů se řídí zákonem 
č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. 
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