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Pro potřeby sledování jednotlivých ustanovení právních předpisů, které se vztahují 
k předmětu zaměstnanců zaměstnavatele prováděné činnosti, a následných změn 
těchto požadavků, je vhodné mít přehled právních předpisů, jejichž ustanovení se na 
vykonávané činnosti vztahují. 

Přehled právních předpisů může být vyhotoven uvedením relevantních právních 
předpisů při popisu organizačního zabezpečení popisované činnosti, nebo jako 
samostatný seznam právních předpisů. 

V části A je uveden seznam užitých předpisů, jak vyplývá z provedené prohlídky 
BOZP. Jeho rozsah lze pro účely tohoto přehledu definovat jako soupis požadavků 
právních a technických předpisů přibližujících požadavky BOZP k zabezpečení 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. K jejímu provedení lze definovat celkem čtyři 
základní oblasti zájmu posuzování: 

− budovy 

− strojů a technických zařízení 

− materiálů 

− způsobilosti osob. 

Právní a technické předpisy uvedené u výše uvedených položek (např. budov) lze 
použít i u níže uvedených položek (např. u strojů a technických zařízení či materiálů). 
V těchto dalších položkách již není opakovaný výskyt předpisů uveden. 

V části B je uveden seznam právních předpisů jako pouhý výčet. Seznam je použit 
v holistické podobě tak, aby bylo možno výběrem získat vhodný rozsah právních 
předpisů k zajištění BOZP při provozování konkrétní činnosti. Právní předpisy jsou 
řazeny do tematických skupin, dle zaměření příslušného zákona a v rámci těchto 
skupin jsou řazeny sestupně, podle vydání. 

 

 

Část A  

1) Posuzování rozhodných charakteristik budov 

a) Možné užití právních předpisů  

- zákony: č. 183/2006 Sb., č. 309/2006 Sb., 

- nařízení vlády: č. 101/2005 Sb., č. 168/2002 Sb., č. 361/2007 Sb., č. 406/2004 
Sb., č. 339/2017 Sb., č. 375/2017 Sb. 

- vyhlášky: č. 91/1993 Sb., č. 499/2006 Sb., č. 268/2009 Sb., č. 398/2009 Sb., 

b) Možné užití technických norem (orientační výběr) 
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- ČSN 06 0830, ČSN 07 0703, ČSN 33 2000-5-51 edice 3, ČSN 33 3210, 
ČSN 35 4517, ČSN 38 6461, ČSN 38 6462, ČSN 69 4911, ČSN 73 0580-1, 
ČSN 73 0580-2, ČSN 73 0580-3, ČSN 73 0580-4, ČSN 73 2810, ČSN 73 4108, 
ČSN 73 4130, ČSN 73 4201, ČSN 73 4501, ČSN 73 5105, ČSN 73 5120, 
ČSN 73 5305, ČSN 73 5530, ČSN 73 6058, ČSN 74 3305, ČSN 74 4505, 
ČSN 74 6930, ČSN 75 3415, ČSN EN 12056-5, ČSN EN 12186, 
ČSN EN 12255-10, ČSN EN 13053+A1, ČSN EN 60079-10-1, ČSN EN 60079-
10-2, ČSN EN 60079-14 ed. 3,  

c) Možné užití právních předpisů chemických a nebezpečných látek 

- zákon č. 224/2015 Sb., zákon č. 350/2011 Sb., vyhláška č. 94/2016 Sb.,  

d) Možné užití předpisů ochrany životního prostředí (informativně) 

- zákony: č. 17/1992 Sb., č. 114/1992 Sb., č. 100/2001 Sb., č. 254/2001 Sb., 
č. 274/2001 Sb., č. 201/2012 Sb.,  

e) Možné užití předpisů požární ochrany (informativně) 

- právní předpisy: zákon č. 133/1985 Sb., vyhláška č. 246/2001 Sb., vyhláška 
č. 23/2008 Sb., 

- technické předpisy: ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0845. 

 

2) Posuzování rozhodných strojů a technických zařízení 

a) Možné užití právních předpisů  

- zákony: č. 22/1997 Sb., č. 634/1992 Sb., č. 458/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., 
č. 263/2016 Sb. 

- nařízení (EU) 2016/425 

- nařízení vlády: č. 173/1997 Sb., č. 179/2001 Sb., č. 194/2001 Sb., č. 378/2001 
Sb., č. 9/2002 Sb., č. 25/2003 Sb., č. 176/2008 Sb., č. 291/2015 Sb., č. 96/2016 
Sb., č. 117/2016 Sb., č. 118/2016 Sb., č. 119/2016 Sb., č. 216/2016 Sb., 
č. 219/2016 Sb., č. 345/2016 Sb. 

- vyhlášky: č. 85/1978 Sb., č. 18/1979 Sb., č. 19/1979 Sb., č. 21/1979 Sb., 
č. 48/1982 Sb., č. 22/1989 Sb., č. 100/1995 Sb., č., 101/1995 Sb., č. 74/2002 
Sb., č. 392/2003 Sb., č. 35/2007 Sb., č. 522/2006 Sb., č. 73/2010 Sb., 
č. 341/2014 Sb., č. 42/2015 Sb., č. 211/2018 Sb., 

b) Možné užití technických norem (velmi hrubý výběr) 

- provoz, údržba, zkoušky, požadavky: ČSN 06 1010, ČSN 06 1401, 
ČSN 06 1950, ČSN 07 0008, ČSN 07 0240, ČSN 07 0245, ČSN 07 0246, 
ČSN 07 0302, ČSN 07 0623, ČSN 07 0624, ČSN 07 0705, ČSN 07 0706, 
ČSN 07 0710, ČSN 07 0711, ČSN 07 8304, ČSN 07 8305, ČSN 10 5004, 
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ČSN 10 5190, ČSN 13 0072, ČSN 13 0108, ČSN 13 3005-1, ČSN 13 3060-4, 
ČSN 26 3016, ČSN 26 7403, ČSN 26 8805, ČSN 26 9050, ČSN 26 9052, 
ČSN 26 9123, ČSN 27 0142, ČSN 27 0808, ČSN 27 4002, ČSN 27 4007, 
ČSN 33 0340, ČSN 33 1500, ČSN 33 1600 ed. 2, ČSN 33 2000-4-482, 
ČSN 35 0010, ČSN 69 0010-7-1, ČSN 69 0010-7-2, ČSN 69 0012, 
ČSN EN 1037+A1, ČSN EN 1089-3, ČSN EN 12170, ČSN EN 12171, 
ČSN EN 12198-1+A1, ČSN EN 12198-2+A1, ČSN EN 12254, ČSN EN 12263, 
ČSN EN 12327, ČSN EN 12644-1+A1, ČSN EN 12952-15, ČSN EN 12953-11, 
ČSN EN 13015+A1, ČSN EN 131-2+A1, ČSN EN 13480-5, ČSN EN 13524+A2, 
ČSN EN 13769, ČSN EN 13807, ČSN EN 15001-2, ČSN EN 1825-2, 
ČSN EN 365, ČSN EN 378-4+A1, ČSN EN 458, ČSN EN 60300-3-14, 
ČSN IEC 1288-2, ČSN IEC 1289-2, ČSN IEC 60300-3-11, ČSN IEC 61813, 
ČSN ISO 1074, ČSN EN ISO 10462, ČSN ISO 18893, ČSN ISO 8152, 
ČSN ISO 8611-1, ČSN ISO 8643, ČSN ISO 8792,  

- bezpečnostní požadavky (velmi stručný výběr): ČSN 12574-3, ČSN 20 0712, 
ČSN 20 0713, ČSN 20 0724, ČSN 26 0605, ČSN 26 0606, ČSN 26 0607, 
ČSN 26 0608, ČSN 26 7407, ČSN 26 7408, ČSN 33 1310 ed. 2, ČSN 49 6101, 
ČSN 49 6104, ČSN 49 6105, ČSN 49 6110, ČSN 49 6116, ČSN 60947-7-
3 ed. 2, ČSN EN 609-1+A1, ČSN EN 609-2+A1, ČSN EN 1012-1, 
ČSN EN 1012-2+A1, ČSN EN 1037+A1, ČSN EN 1175-1+A1, ČSN EN 1175-
2+A1, ČSN EN 12077-2+A1, ČSN EN 12198-2+A1, ČSN EN 12301+A1, 
ČSN EN 12355+A1, ČSN EN 12644-1+A1, ČSN EN 13021+A1, ČSN EN 792-
10, ČSN EN 792-12, ČSN EN 792-13+A1, ČSN EN 953+A1, ČSN EN 972+A1, 
ČSN EN 999, ČSN EN ISO 4413, ČSN EN ISO 4414, ČSN EN ISO 10079-1, 
ČSN EN ISO 10218-1, ČSN EN ISO 11148-x (x = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12), 
ČSN EN ISO 11681-2, ČSN EN ISO 13855, 

c) Možné užití předpisů požární ochrany (informativně) 

- právní předpisy: vyhláška č. 69/2014 Sb., 

- technické předpisy: ČSN EN 12416-2+A1, ČSN EN 50 244, ČSN ISO 11602-2,  

 

3) Posuzování rozhodných charakteristik materiálů 

a) Možné užití právních předpisů  

- zákon č. 224/2015 Sb., 

b) Možné užití technických norem (orientační výběr bez uvedení bezpečnostních 
požadavků pro výrobce) 

- ČSN 01 8014, ČSN 06 0310, ČSN 13 4309-2, ČSN 26 9030, ČSN 26 9105, 
ČSN 26 9119, ČSN 27 4011, ČSN 42 1801, ČSN 44 1315, ČSN 65 6481, 
ČSN 77 0050, ČSN EN 764-1, ČSN EN 818-1+A1, ČSN EN 12007-4, 
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ČSN EN 12195-1, ČSN EN 12205, ČSN EN 12346, ČSN EN 12385-1+A1, 
ČSN EN 80416-2, ČSN EN ISO 7396-1, ČSN EN ISO 13769, 
ČSN EN ISO 18613. 

 

4) Posuzování rozhodných charakteristik způsobilosti osob 

a) Možné užití právních předpisů  

- zákony: č. 174/1968 Sb., č. 111/1994 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 247/2000 Sb., 
č. 258/2000 Sb., č. 185/2001 Sb., č. 251/2005 Sb., č. 179/2006 Sb., č. 187/2006 
Sb., č. 262/2006 Sb., č. 198/2009 Sb., č. 206/2015 Sb. 

- nařízení vlády: č. 495/2001 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 592/2006 Sb., č. 201/2010 
Sb., č. 272/2011 Sb., č. 339/2017 Sb., 

- vyhlášky: č. 77/1965 Sb., č. 50/1978 Sb., č. 72/1988 Sb., č. 26/1989 Sb., 
č. 102/1994 Sb., č. 99/1995 Sb., č. 52/1997 Sb., č. 239/1998 Sb., č. 383/2001 
Sb., č. 75/2002 Sb., č. 447/2002 Sb., č. 6/2003 Sb., č. 432/2003 Sb., 
č. 137/2004 Sb., č. 277/2004 Sb., č. 298/2005 Sb., č. 450/2005 Sb., č. 123/2006 
Sb., č. 86/2008 Sb., č. 156/2008 Sb., č. 374/2008 Sb., č. 128/2009 Sb., 
č. 104/2012 Sb., č. 163/2012 Sb., č. 306/2012 Sb., č. 336/2015 Sb., 93/2016 
Sb., č. 180/2015 Sb.,  

b) Možné užití technických norem (orientační výběr) 

- ČSN 01 8003, ČSN 05 0211, ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, 
ČSN 05 0630, ČSN 05 0650, ČSN 05 0661, ČSN 05 0671, ČSN 05 0672, 
ČSN 05 0705, ČSN 05 2100, ČSN 05 3400, ČSN 26 9010, ČSN 29 9030, 
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-4-46 ed.2, ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, 
ČSN 38 6405, ČSN 44 1315, ČSN 46 5750, ČSN 46 5891, ČSN 49 0650, 
ČSN 49 0830, ČSN 64 0090, ČSN 65 0201, ČSN 65 0202, ČSN 65 0205, 
ČSN 65 0208, ČSN 65 0211, ČSN 69 0010-9-1, ČSN CEN/TR 13201-1, 
ČSN EN 1972, ČSN EN 1005-1+A1, ČSN EN 1005-2+A1, ČSN EN 1005-3+A1, 
ČSN EN 1005-4+A1, ČSN EN 1005-5, ČSN EN 1010-3+A1, ČSN EN 1011-1, 
ČSN EN 1011-2, ČSN EN 1011-3, ČSN EN 1011-4, ČSN EN 1093-6+A1, 
ČSN EN 1093-7+A1, ČSN EN 1093-11+A1, ČSN EN 1127-1 ed. 2, 
ČSN EN 1127-2, ČSN EN 115-1+A1, ČSN EN 1175-3+A1, ČSN EN 12195-2 , 
ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12237, ČSN EN 12267+A1, ČSN EN 12268+A1, 
ČSN EN 12275, ČSN EN 12453, ČSN EN 12464-1, ČSN EN 12464-2, 
ČSN EN 1248+A1, ČSN EN 12583, ČSN EN 12717+A1, ČSN EN 12755, 
ČSN EN 12816, ČSN EN 1335-1, ČSN EN 1838, ČSN EN 201 ed. 2, 
ČSN EN 349+A1, ČSN EN 378-3+A1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 528, 
ČSN EN 547-1+A1, ČSN EN 547-2+A1, ČSN EN 547-3+A1, ČSN EN 574+A1, 
ČSN EN 614-1+A1, ČSN EN 626-2+A1, ČSN EN ISO 5349-1, 
ČSN EN ISO 5349-2, ČSN EN ISO 6385, ČSN EN ISO 8996, 
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ČSN EN ISO 9241-11, ČSN EN ISO 9241-12, ČSN EN ISO 9241-5, 
ČSN EN ISO 9241-6, ČSN EN ISO 9241-9, ČSN EN ISO 9241-110, 
ČSN EN ISO 9606-3, ČSN EN ISO 9606-4, ČSN EN ISO 9606-5, 
ČSN EN ISO 11 372, ČSN ISO 12480-1, ČSN ISO 13200, ČSN ISO 1819, 
ČSN ISO 18878, ČSN ISO 18893, ČSN ISO 3265, ČSN ISO 3691+Amd 1, 
ČSN ISO 3864-1, ČSN ISO 4309, ČSN ISO 5042, ČSN ISO 5057, 
ČSN ISO 5698, ČSN ISO 7000, ČSN ISO 7130, ČSN ISO 7149, ČSN ISO 7296-
1, ČSN ISO 7296-2, ČSN ISO 9927-1, ČSN ISO 9927-3, ČSN ISO 9928-1, 
ČSN EN ISO 12894, ČSN EN ISO 6385 

 

 

Část B 

Výčet právních předpisů 

Všechny uvedené právní předpisy musí být používány a vysvětlovány v jejich aktuálně 
platné verzi. 

− zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení vlády č. 290/1995, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění 
pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění 
pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení 
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného 
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání, ve znění pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodnění bolesti a ztíženého společenského 
uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění 
pozdějších předpisů 

− zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů 

− vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších 
předpisů 
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− vyhláška č. 104/2012, o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a 
uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek 
o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc 
z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí 
z povolání) 

− vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 
Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška o pracovnělékařských 
službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 
kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších 
předpisů 

− vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a 
o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, 
ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, 
ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 537/2006 Sb., vyhláška o očkování proti infekčním nemocem, ve znění 
pozdějších předpisů 

− nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 86/2008 Sb., o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti 
léčiv 

− vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků 
pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve 
znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe  

− vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních 
onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a 
ústavů sociální péče ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

− vyhláška č. 58/2018 Sb., o doplňcích stravy a složení potravin 

− zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 
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− zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve 
znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění 
pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, 
ve znění pozdějších předpisů  

− 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. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 
některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 20/1989 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a 
o pracovním prostředí (č. 155) 

− vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 

− vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 
zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti 

− zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních 
strojů 

− nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

− nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků 

− 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 

− 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 
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− nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

− nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

− 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 

− nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve 
znění pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do 
konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány 
mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství 
zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška 
o zakázaných pracích a pracovištích) 

− nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

− vyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných 
těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a 
příslušnicím, které kojí 

− nařízení vlády č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace 
práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného 
charakteru 

− nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 
značek a značení a zavedení signálů 

− zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, a o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
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Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES  

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 1272/2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a 
o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

− vyhláška č. 61/2018 Sb., o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a 
prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a 
podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů 

− zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon 
o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, 
závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch 
technických zařízení 

− vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich 
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších 
předpisů  

− vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické 
ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B 

− vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a 
postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a 
jeho struktuře 

− vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu 
informací poskytovaných zpracovateli posudku 

− vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení 
o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie 

− vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a 
náležitostech o obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole 

− zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
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odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů 

− vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve znění 
pozdějších předpisů  

− sdělení č. 17/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě 
nebezpečných věcí – ADR 

− sdělení č. 102/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 
nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách – ADN 

− sdělení č. 20/2017 Sb. m. s., Řád pro mezinárodní železniční dopravu 
nebezpečného zboží – RID 

− zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení 
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových 
vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a 
náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za 
jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem 
(vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění 
pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční 
dopravě, ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně 
vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů  

− vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel 

− zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů 
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− vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a 
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 
technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č., 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob 
při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 42/2015 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 

− vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
lodi 

− zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých 
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování 
shody, ve znění pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění 
pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky 
z hlediska emisí hluku, ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost 
nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění 
pozdějších předpisů  

− nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti 
technických požadavků na výrobky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se 
stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů 

− nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných 
prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 
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− nařízení vlády č. 96/2016 Sb., o rekreačních plavidlech a vodních skútrech 

− nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska 
elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh 

− nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených 
pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh   

− nařízení vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody jednoduchých tlakových 
nádob při jejich dodávání na trh 

− nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich 
bezpečnostních komponent 

−  

− nařízení vlády č. 216/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných 
systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání 
na trh 

− nařízení vlády č. 219/2016 Sb., o posuzování shody tlakových zařízení při jejich 
dodávání na trh 

− nařízení vlády č. 345/2016 Sb., o lodní výstroji  

− zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění 

− vyhláška č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, 
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 

− vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při 
svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

− vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 
státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších 
předpisů 

− vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění 
pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve 
znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární 
ochrany 

− vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty 

− zákon 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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− vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních 
a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých 
staveb 

− vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění 
pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

− zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na 
povrchu, ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, 
ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve 
znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních 
pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních 

− vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení 
používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve 
znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a 
o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při 
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších 
předpisů  

− vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou 
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a 
o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
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− zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a 
zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů  

− vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany 
před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

− zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů  

− zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších 
předpisů  

− zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů 

− vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a 
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů 

− zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů  

− zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů  

− zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

− zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 
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STRANA 16 (CELKEM 16) 

− zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění 
pozdějších předpisů 

− zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

− usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 
jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona 
č. 162/1998 Sb. 


