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Analýza dostupných dat a informačních podkladů 
 

Analýza informací ze získaných podkladů – závěrečné shrnutí rešerše 

 

Níže uvedená analýza obsahuje rozhodné skutečnosti pro orientaci v problematice 

struktury státních organizací a další podstatné informace k problematice definování 

vhodných požadavků právních a technických předpisů. 

 

 

A) Základní přehled státních organizací 

 

Na portálu „firmy.cz“ lze nalézt v kategorii Státní organizace a úřady na 334 různých 

institucí. Jen v Praze a okolí je takových institucí 183. Vedle divadel (podle databáze 

Českého statistického úřadu 189 záznamů 1), muzeí, galerií a památníků (485 

záznamů), a památkových objektů (316 záznamů), jsou zde i větší instituce jako např.2:  

 

Název        www stránka 

Bezpečnostní informační služba    www.bis.cz 

Centrum pro regionální rozvoj ČR   www.crr.cz 

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism www.czechtourism.cz 

Česká geologická služba     www.geology.cz 

Český statistický úřad     www.czso.cz 

Český telekomunikační úřad    www.ctu.cz 

Český úřad zeměměřický a katastrální   www.cuzk.cz 

Státní pozemkový úřad     www.spucr.cz 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže   www.uohs.cz 

Úřad průmyslového vlastnictví    www.upv.cz 

 

Z výčtu je patrné, že ačkoli převládá obecná představa o administrativním charakteru 

práce institucí zahrnutých pod pojem Státní organizace a úřady, jejich činnost může 

být daleko pestřejší a může s sebou přinášet různorodá rizika z prováděné práce, vč. 

                                                
1 Viz www stránky 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&vyhltext=st%C3%A1tn%
C3%AD%20organizace 
2 Viz www stránky https://www.finance.cz/makrodata-eu/seznamy/statni-organizace/ 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&vyhltext=st%C3%A1tn%C3%AD%20organizace
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&vyhltext=st%C3%A1tn%C3%AD%20organizace
https://www.finance.cz/makrodata-eu/seznamy/statni-organizace/
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rizik z používanými pracovními prostředky, zařízeními či materiály, nebo nebezpečí a 

rizika z charakteru pracovního prostředí. 

Za základní státní organizace a úřady lze považovat organizační složky státu. Jedná 

se o útvary, které zastupují stát v určité oblasti veřejné správy. Tyto útvary jednají za 

stát, přičemž závazky, které z tohoto jednání vzniknou, jsou závazky státu. Úřady totiž 

nemají právní subjektivitu a nejsou právnickou osobou (ačkoli mají vlastní IČO, ale to 

jen z důvodu, že jsou samostatnou účetní jednotkou) – právnickou osobou je 

v právních vztazích stát. Útvary zároveň hospodaří s majetkem státu. 

Mezi organizační složky státu patří 3: 

- ministerstva a jiné státní správní úřady 

- Ústavní soud České republiky 

- soudy a státní zastupitelství 

- Nejvyšší kontrolní úřad 

- Kancelář prezidenta republiky 

- Úřad vlády České republiky 

- Kancelář Veřejného ochránce práv 

- Akademie věd České republiky 

- Grantová agentura České republiky 

- Technologická agentura České republiky 

- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

- Ústav pro studium totalitních režimů 

- státní oblastní archivy 

- Justiční akademie 

- Policejní akademie České republiky 

- Policejní prezidium a krajská ředitelství Policie České republiky 

- Probační a mediační služba 

- Rejstřík trestů 

- Hasičský záchranný sbor České republiky s krajskými hasičskými sbory 

- Česká správa sociálního zabezpečení 

- finanční úřady 

- Úřad pro civilní letectví 

                                                
3 Viz www stránky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
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- Drážní inspekce 

- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 

- Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

- Státní energetická inspekce 

- Státní veterinární správa České republiky 

- Správa úložišť radioaktivních odpadů 

 

Podobné postavení jako organizační složky státu mají kanceláře Poslanecké 

sněmovny a Senátu4. 

Podle údajů za rok 20075, pracovalo na ministerstvech (všech organizačních složkách 

příslušného ministerstva) takřka vždy více než 500 pracovníků.  

 

Počet zaměstnanců ministerstva  v organizačních složkách v příspěvkových 

organizacích 

Ministerstvo vnitra     71 395       1 324 

Ministerstvo obrany     37 398       1 013 

Ministerstvo financí     25 513              0 

Ministerstvo spravedlnosti    23 197            74 

Ministerstvo práce a sociálních věcí  18 573          183 

Ministerstvo zemědělství      6 693          314 

Ministerstvo zdravotnictví      3 708       3 035 

Ministerstvo zahraničních věcí     2 063          118 

Ministerstvo životního prostředí     1 941       1 985 

Ministerstvo průmyslu a obchodu     1 632          522 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   1 181   219 209 

Ministerstvo dopravy         924            94 

Ministerstvo pro místní rozvoj        565          160 

Ministerstvo kultury          256       6 639 

 

                                                
4 Viz zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
5 Viz www stránky https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
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Výše uvedené počty osob jsou mírně zavádějící, neboť organizační složky státu jsou 

v rámci jednotlivých ministerstev co do počtu značně variabilní. Např. u Ministerstva 

životního prostředí lze definovat na 13 resortních organizací (bez započítání 

odborného pracoviště prevence závažných havárií, které je součástí Výzkumného 

ústavu bezpečnosti práce, v. v. i.) – např. AOPK (Agentura ochrany přírody a krajiny 

ČR), CENIA (Česká informační agentura životního prostředí), ČIŽP (Česká inspekce 

životního prostředí), ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), SFŽP (Státní fond 

životního prostředí ČR), správy národních parků, výzkumné ústavy. Co do počtu 

zaměstnanců jsou velkými resortními organizacemi např. u Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení), ÚP ČR (Úřad práce), 

méně početné jsou Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí, Státní úřad inspekce 

práce, výzkumné ústavy. Obdobně je tomu např. i u Ministerstva financí, kde mezi 

resortní organizace patří např. Generální ředitelství cel (celní správa ČR) či Generální 

finanční ředitelství (finanční správa ČR), nebo Úřad pro zastupování státu ve věcech 

majetkových. 

Vedle výše uvedených Ústředních orgánů státní správy působí v pozici dalších orgánů 

státní správy 16 institucí. Podle stavu zaměstnanců v roce 20156 jen dva z nich – 

Český statistický úřad a Český úřad zeměměřický a katastrální, měly více jak 500 

zaměstnanců.  

Ústřední orgány státní správy, mohou zřídit veřejné výzkumné instituce (ty mohou být 

zřízeny i Akademií věd České republiky či územními samosprávnými celky) nebo státní 

podniky, jako např. Česká pošta, s. p. (cca 31 000 zaměstnanců), nebo Státní tiskárna 

cenin (oba státní podniky uvedeny s ohledem na možná rizika vyplývající z prováděné 

práce). Kromě státních podniků jsou v ČR i podniky se státní účastí, které však mají 

jinou právní formu – zpravidla akciové společnosti. Patří sem mimo jiné státní ČEPRO, 

a. s. (České produktovody a ropovody), anebo polostátní ČEZ, a. s. (České 

energetické závody) – druhý největší zaměstnavatel v ČR (cca 26 000 zaměstnanců). 

Státní podniky (popř. podniky se státní účastí) mají zpravidla více jak 500 zaměstnanců 

a jejich rizika v oblasti BOZP zpravidla nabývají rozsahu rizik a rizikových faktorů, 

v jakém jsou řešena u organizací výrobní sféry. 

 

 

B) Základní přehled právních předpisů k bezpečnosti práce 

 

Bezpečnost práce je v České republice zajištěna plněním požadavků právních 

předpisů, jiných předpisů (např. návodů výrobce, interních předpisů zaměstnavatele 

aj.), technických norem, a to jak týkajících se samotné oblasti bezpečnosti práce, tak 

                                                
6 www stránky 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%

C3%A1vy  

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
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i oblasti hygieny práce, ochrany zdraví, požární ochrany, či specifických činností se 

specifickými rizikovými znaky jako je manipulace s chemickými a jinak nebezpečnými 

látkami, výbušninami či radioaktivními látkami – viz ustanovení § 349 odst. 1 zákona 

č. 262/20016 Sb., zákoníku práce, v aktuálním znění: Právní a ostatní předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou předpisy na ochranu života a 

zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické 

dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy 

o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, 

radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami 

škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Lze zmínit, 

že takových předpisů je kolem dvou tisíc a lze je dle naznačeného rozdělit do skupin: 

- Základní právní předpisy; 

- Pracovně-právní předpisy (mzda, pojištění, pracovní doba, dovolená, 

odškodnění); 

- BOZP obecně; 

- Ochrana zdraví (a života) při práci obecně (včetně hygieny osobní, pracovní, 

provozní, výroby výrobků a poskytování služeb); 

- Bezpečnost práce, bezpečnost technických zařízení a vyhrazených technických 

zařízení, dodržování stanovených pracovních podmínek;  

- Ochrana životního prostředí v souvislosti s BOZP; 

- Požární ochrana (požární prevence, represe, požární bezpečnost technických 

zařízení); 

- Bezpečnost výrobků; 

- Bezpečnost staveb; 

- Bezpečnost (pozemní) dopravy; 

- Bezpečnost báňská (pro činnosti hornické a činnosti prováděné hornickým 

způsobem); 

- Bezpečnost energetická (pro energetická zařízení); 

- Bezpečnost jaderná (pro jaderná zařízení a zdroje ionizujícího záření); 

- Bezpečnost chemická (zacházení s chemickými látkami); 

- Integrovaný záchranný systém, havarijní plánování a krizové řízení. 

Právní předpisy platné pro Českou republiku vyplývají od vstupu České republiky do 

Evropské unie nejen z požadavků národních právních předpisů, ale i z požadavků 

evropských právních předpisů. Z nich je sice větší množství vydáno ve formě směrnic, 

které byly a jsou postupně transformovány do národních předpisů, některé jsou však 

přímo použitelným předpisem, např: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 

2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, 

o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES 

a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, 
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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) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 

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 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 

o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS. 

Níže uvedená tabulka přibližuje převedení požadavků evropských směrnic v oblasti 

BOZP do národních předpisů. 

 

platná (/No/) 
kodifikovaná 
(No) zrušená 

název7 v ČR 

SR 
89/391/EHS 

1137/2008 

o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

& 

Individual Direction No 

z. 262/06 Sb. 

z. 309/06 Sb. 

nv 361/07 Sb. 

nv 68/10 Sb. 

nv 592/06 Sb. 

SR 
89/654/EHS 

 

Směrnice Rady 89/654/EHS - o minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
pracovišti,  
1. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 
89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 361/07 Sb. 

nv 101/05 Sb. 

SR 
89/655/EHS 

2001/45/ES 

SEPR 
2009/104/ES 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pro používání pracovního 
zařízení zaměstnanci při práci,  
2. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 378/01 Sb. 

nv 362/05 Sb. 

SR 
89/656/EHS 

2007/30/ES 

 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví pro používání osobních 
ochranných prostředků zaměstnanci při práci,  
3. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 
89/391/EHS 

z. 262/06 Sb. 

nv 148/06 Sb. 

nv 495/01 Sb. 

SR 
90/269/EHS 

2007/30/ES 

 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny 
spojenou s rizikem, zejména poškození páteře, 
pro zaměstnance  
4. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 
89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 361/07 Sb. 

 

SR 
90/270/ES 

2007/30/ES 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci se zobrazovacími 
jednotkami  

z. 309/06 Sb. 

nv 361/07 Sb. 

                                                
7 Viz www stránky http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs  

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=cs
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platná (/No/) 
kodifikovaná 
(No) zrušená 

název7 v ČR 

 5. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 směrnice 
89/391/EHS 

SR 
90/394/EHS 

97/42/ES  

SEPR 
2004/37/ES 

2014/27/EU 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s 
expozicí karcinogenům nebo mutagenům při 
práci  
6. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 361/07 Sb. 

SR 
90/679/EHS 

SEPR 
2000/54/ES 

o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s 
expozicí biologických činitelů při práci  
7. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

z. 258/00 Sb. 

nv 361/07 Sb. 

SR 
92/57/EHS 

2007/30/ES 

 

o minimálních bezpečnostních a zdravotních 
požadavcích, které se musejí dodržovat 
na dočasných nebo mobilních staveništích 
8. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 101/05 Sb. 

nv 591/06 Sb. 

nv 592/06 Sb. 

SR 
92/58/EHS  

o minimálních požadavcích na 
bezpečnostní a/nebo zdravotní značky na 
pracovišti  
9. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 11/02 Sb 

SR 
92/85/EHS 

o zavedení opatření pro podporu zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovnic 
těhotných, nedávno rodících nebo kojících  
10. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

z. 262/06 Sb. 

v. 288/03 Sb. 

SR 
92/91/EHS  

2007/30/ES 

 

o minimálních požadavcích na zlepšení pracovní 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při 
těžbě nerostných surovin během vrtání  
11. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

v. 239/98 Sb. 

SR 
92/104/EHS 
2007/30/ES 

  

o minimálních požadavcích na zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků při 
těžbě nerostných surovin  
12. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

v. 22/1989 Sb. 

v. 26/1989 Sb. 

v. 51/1989 Sb. 

v. 55/1996 Sb. 

SR 
93/103/EHS 
2007/30/ES 

 

o minimálních bezpečnostních a zdravotních 
opatřeních posádek rybářských lodí  
13. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

--- 

SR 98/24/ES  

2007/30/ES 

 

o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců 
před riziky spojenými s chemickými činiteli 
používanými při práci  

z. 309/06 Sb. 

nv 361/07 Sb. 



Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. 
                       Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1 
 

STRANA 9 (CELKEM 16) 

platná (/No/) 
kodifikovaná 
(No) zrušená 

název7 v ČR 

14. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

SR 99/92/ES 

2007/30/ES 

 

o minimálních bezpečnostních a zdravotních 
požadavcích na ochranu pracovníků pracujících v 
prostředí s nebezpečím výbuchu  
15. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 406/04 Sb. 

SR 
2002/44/ES 

1137/2008 

 

o minimálních zdravotních a bezpečnostních 
požadavcích proti rizikům vyplývajícím z 
vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (vibrace)  
16. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

z. 258/00 Sb. 

nv 148/06 Sb. 

SR 
86/188/EHS 

SR 
2003/10/ES 

1137/2008 

 

o minimálních zdravotních a bezpečnostních 
požadavcích proti rizikům vyplývajícím 
z vystavení pracovníků fyzikálním vlivům (hluk) 
17. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

z. 258/00 Sb. 

nv 148/06 Sb. 

SR 
2004/40/ES 

2007/30/ES 

2008/46/ES 

2012/11/EU 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců 
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli 
(elektromagnetickými poli)  
18. samostatná směrnice ve smyslu článku 16 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 1/08 Sb. 

SEPR 
2006/25/ES 

2013/64/EU 

 

o minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců 
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (optickým 
zářením z umělých zdrojů)  
19. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

nv 291/15 Sb. 

SEPR 
2013/35/EU 

 

o minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců 
rizikům spojeným s fyzikálními činiteli 
(elektromagnetickými poli)  
20. samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 
směrnice 89/391/EHS 

z. 309/06 Sb. 

nv 1/08 Sb. 

Poznámka: 

z. zákon 

nv nařízení vlády 

v. vyhláška 

 

V níže uvedeném přehledu právních a ostatních předpisů k problematice BOZP jsou 

uvedeny jen vybrané právní a technické předpisy, které jsou relevantní k zaměření 
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projektu. Nejsou zde uvedeny předpisy s požadavky BOZP pro konstrukci a výrobu 

technických prostředků či nářadí, nejsou zde požadavky na BOZP v rámci zkoušení a 

testování výrobků, nejsou zde požadavky na provoz a pracovní postupy, s kterými se 

v rámci rozsahu tohoto projektu nepočítá. To značně rozsah výběru dotčených 

předpisů zužuje. Lze podotknout, že samotných právních předpisů, které se běžně 

využívají k definování základních požadavků BOZP je cca. 50. K takovémuto výběru 

je nutné umět definovat na dalších 50 právních předpisů, které k těmto základním 

právním předpisům BOZP tvoří nezbytné pozadí – např. např. občanský zákoník, 

správní řád, kontrolní řád a mnohé jiné, nebo různé mezinárodní smlouvy, např.: 

- Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí – ADR, 

Sdělení č. 17/2011 Sb. m. s. 

- Řád pro mezinárodní železniční dopravu nebezpečného zboží – RID Sdělení 

č. 20/2017 Sb. m. s.) 

- Evropská dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po 

vnitrozemských vodních cestách – ADN, Sdělení č. 102/2011 Sb. m. s. 

Vedle právních předpisů pak musíme vzpomenout na definované požadavky 

technickými normami. Zvláště to jsou požadavky k zajištění bezpečného provozu 

technických zařízení – viz příloha č. 3. 

Mezi základní zdroje informací a podklady pro studium přístupů k řešení problematiky 

systémů řízení BOZP a naplňování požadavků právních a technických předpisů patří: 

a) www stránky 

- https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&

vyhltext=st%C3%A1tn%C3%AD%20organizace 

- https://www.finance.cz/makrodata-eu/seznamy/statni-organizace/ 

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st

%C3%A1tu 

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo  

- https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st

%C3%A1tu 

- https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n

_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy  

b) právní předpisy (v aktuálním znění) 

- Sdělení č. 17/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní silniční dopravě 

nebezpečných věcí – ADR  

- Sdělení č. 20/2017 Sb. m. s., Řád pro mezinárodní železniční dopravu 

nebezpečného zboží – RID (Řád pro mezinárodní železniční přepravu 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&vyhltext=st%C3%A1tn%C3%AD%20organizace
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vyhledavani&katalog=all&vyhltext=st%C3%A1tn%C3%AD%20organizace
https://www.finance.cz/makrodata-eu/seznamy/statni-organizace/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Organiza%C4%8Dn%C3%AD_slo%C5%BEka_st%C3%A1tu
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
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nebezpečných věcí, který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční 

přepravě - COTIF) 

- Sdělení č. 102/2011 Sb. m. s., Evropská dohoda o mezinárodní přepravě 

nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách – ADN 

- Nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (REACH), a 

o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 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 (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 

(nařízení CLP), o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o 

změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění 

- Nařízení (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních 

ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 

- Směrnice rady 89/391/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti 

a ochrany zdraví zaměstnanců při práci 

- Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako 

součásti ústavního pořádku České republiky 

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 

- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě 

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování 

v právních vztazích 

- Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

- Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 

některých zákonů 

- Zákon č 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za 

škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících 
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zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona 

č. 307/1999 Sb. 

- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

- Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- Zákon 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) 

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický zákon), 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 

- Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a 

o fluorovaných skleníkových plynech 

- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

- Zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

- 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)vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení 

rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do 

skupiny A nebo skupiny B 

- Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 

dodávání na trh  

- Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 

- 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 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-255?text=kontroln%C3%AD+%C5%99%C3%A1d
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- 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 

- 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 

- Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 

z odborné způsobilosti 

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 

práci 

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu  

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací 

- Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek 

- Nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením 

- 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 

- Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení 

- Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice 

- Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

- Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 
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- Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 

- Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách  

- 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  

- Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě 

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci 

- Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

- Vyhláška č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 

dezinfekčních prostředků 

- 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 

- 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) 

- Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem 

- Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb 

- 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. 

- Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů 

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických 

zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich 

bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních 

- 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 
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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) 

- Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích 

- 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 

- Vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty  

- Vyhláška č. 238/2016 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných 

těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a 

příslušnicím, které kojí 

- 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 

c) technické předpisy 

- ČSN 07 0703 Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

- ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů 

- ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla 

- ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla 

- ČSN 13 0108 Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy 

- ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače 

- ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla - Zkoušení provozovaných jeřábů a zdvihadel 

- ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů 

- ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů 

v provozu 

- ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení 
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STRANA 16 (CELKEM 16) 

- ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání 

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní 

hlediska, stanovení základních charakteristik, definice 

- ČSN 33 2000-6 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize 

- CSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 

- ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky 

- CSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou 

- ČSN 75 5490 Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod 

- ČSN EN 280+A1 Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - 

Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky 

- ČSN EN 528 Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky 

- ČSN EN 671-3 Stabilní hasicí zařízení - Hadicové systémy - Část 3: Údržba 

hadicových navijáků s tvarově stálou hadicí a hydrantových systémů se 

zploštitelnou hadicí 

- ČSN EN 1492-1+A1 Textilní vázací prostředky - Bezpečnost - Část 1: Vázací 

popruhy ze syntetických vláken pro všeobecné použití 

- ČSN EN 1493 Zvedáky vozidel 

- ČSN EN 1920 Lahve na přepravu plynů - Lahve na stlačené plyny (kromě 

acetylenu) - Kontrola během plnění 

- ČSN EN 62305-3 ed. 2 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na 

stavbách a ohrožení života 

- ČSN ISO 4309 Jeřáby - Ocelová lana - Péče a údržba, inspekce a vyřazování  

- ČSN ISO 12480-1 Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně 

- ČSN ISO 45001 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

– Požadavky s návodem k použití 

 


