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Vysvětlíme, jak můžete řešit spory se svým zaměstnavatelem, a s čím Vám pomůže inspektorát 

práce. Popíšeme, jak se bránit postupu nebo nečinnosti inspektorátu práce a kdy můžete napsat 

ombudsmanovi. Na konci jsou kontakty na Státní úřad inspekce práce a inspektoráty práce. 

Letáky ombudsmana najdete na www.ochrance.cz v části Nevím si rady se svou životní situací. 

 Co dělat, když mám spor se svým zaměstnavatelem? 

Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli rozhodují soudy. Někdy by Vám mohl pomoci mediátor 

(více v letáku Mediace). Poradit se můžete s advokátem (více v letáku Právní pomoc). Někdy Vám 

pomohou i v občanské poradně (více v letáku Občanské poradny). 

 Co když zaměstnavatel nedodržuje předpisy? 

Můžete napsat oblastnímu inspektorátu práce. Kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů 

a za jejich porušení může dát zaměstnavateli pokutu a může mu uložit, aby odstranil nedostatky. 

 Může mi inspektorát práce poradit, co mám dělat? 

Ano, poradí Vám a dá Vám základní informace. 

Mnoho materiálů (o skončení pracovního poměru, nevyplacení mzdy nebo pracovní době) najdete 

také na webu Státního úřadu inspekce práce (www.suip.cz → Informační materiály). 

 Zajistí mi inspektorát práce výplatu mzdy, zachrání mě před výpovědí? 

Ne. Inspektorát práce Vám nemůže zařídit výplatu dlužné mzdy, ani nemůže posoudit, jestli je 

výpověď platná, nebo ne. O tom může rozhodnout jen soud. 

 Jak mám napsat inspektorátu práce? Co bude pak? 

Napište oblastnímu inspektorátu práce v místě, kde pracujete, a požádejte o provedení kontroly 

zaměstnavatele (více o tom, jak podat podnět ke kontrole zde). 

Inspektorát práce nemusí kontrolu provést, ale musí Vám to napsat a vysvětlit, proč. 

Pokud zaměstnavatele na základě Vašeho podnětu zkontroluje, musí Vám napsat o výsledku. 

 Kde najdu další informace k těmto věcem? 

Můžete zkusit také tyto letáky ombudsmana 

 Skončení pracovního poměru 

 Šikana v práci (Desatero: Jak pomoci oběti šikany v práci) 

 Nevyplacení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele 
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 Jak se mohu bránit nečinnosti nebo jednání inspektorátu práce? 

 

 
S čím mi pomůže ombudsman? 

Ombudsman může prověřit jednání nebo nečinnost úřadů. Napište mu, pokud nesouhlasíte 

s postupem (nečinností) inspektorátu práce nebo Státního úřadu inspekce práce. 

Více v letáku Ombudsman. 

 
S čím mi nepomůže ombudsman? 

Ombudsman nesmí zasahovat do soukromých vztahů, kam patří i vztahy mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli, ani když je zaměstnavatelem úřad. 

Kontakty na Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce (OIP) 

Státní úřad inspekce práce 

 Kolářská 451/13, 746 01 Opava 

 (+420) 950 179 101  opava@suip.cz  www.suip.cz 

OIP pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze 

 Kladenská 103/105, 160 00 Praha 6 

 (+420) 950 179 310  praha@suip.cz  www.suip.cz/oip03  

OIP pro Středočeský kraj se sídlem v Praze 

 Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1 

 (+420) 950 179 400  stredni.cechy@suip.cz  www.suip.cz/oip04  

OIP pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích 

 Vodní 1629/21, 370 06 České Budějovice 

 (+420) 950 179 511  budejovice@suip.cz  www.suip.cz/oip05 

regionální kancelář v Jihlavě 

 Třída Legionářů 4181/17, 586 01 Jihlava 

 (+420) 950 179 512  jihlava@suip.cz  www.suip.cz/oip05 

Nesouhlasím s průběhem nebo výsledkem kontroly. 

Můžete napsat Státnímu 

úřadu inspekce práce 

Inspektorát práce nic nedělá. 

Požádejte Státní úřad inspekce práce 

o uplatnění opatření proti nečinnosti. 

Můžete použít náš formulář. 

Stěžujte si vedoucímu 

inspektorovi inspektorátu práce. 

Můžete napsat ombudsmanovi. 

Přiložte v kopii dosavadní korespondenci. 
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OIP pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové 

 Říční 1195, 501 01 Hradec Králové 

 (+420) 950 179 800  hradec@suip.cz  www.suip.cz/oip08 

regionální kancelář v Chrudimi 

 Pardubická 310, 537 01 Chrudim 

 (+420) 950 119 461  hradec@suip.cz  www.suip.cz/oip08 

OIP pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni 

 Schwarzova 27, 301 00 Plzeň 

 (+420) 950 179 611  plzen@suip.cz  www.suip.cz/oip06  

regionální kancelář v Karlových Varech 

 Svahová 1170/24, 360 01 Karlovy Vary 

 (+420) 950 179 636 

(+420) 778745147 

 plzen@suip.cz  www.suip.cz/oip06  

OIP pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem 

 SNP 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem 

 (+420) 950 179 711  usti@suip.cz  www.suip.cz/oip07 

regionální kancelář v Liberci 

 nám. dr. E. Beneše 26, 460 73 Liberec 

 (+420) 950 179 736  liberec@suip.cz  www.suip.cz/oip07 

OIP pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně 

 Milady Horákové 1970/3, 658 60 Brno 

 (+420) 950 179 900  brno@suip.cz  www.suip.cz/oip09  

regionální kancelář ve Zlíně 

 Čiperova 5182, 760 42 Zlín 

 (+420) 950 175 512  brno@suip.cz  www.suip.cz/oip09 

OIP pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě 

 Živičná 2, 702 69 Ostrava 

 (+420) 950 179 211  ostrava@suip.cz  www.suip.cz/oip10  

regionální kancelář v Olomouci 

 Tř. Kosmonautů 8, 779 00 Olomouc 

 (+420) 950 179 201 

(+420) 950 179 203 

 ostrava@suip.cz  www.suip.cz/oip10 
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