Příloha č. 1

Právní předpisy mající význam pro činnost
státního odborného dozoru
(upraveno ke dni vydání)

Zákony
1. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění
pozdějších předpisů
2. Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
3. Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
4. Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona
č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších
opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných
havárií), ve znění pozdějších předpisů
5. Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
6. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády
1. Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,
ve znění pozdějších předpisů
2. Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných
správních úřadů
3. Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb.
4. Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje
pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu
5. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
6. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
7. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek
a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.
8. 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
9. 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
10. 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
11. Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění nařízení vlády č. 88/2004 Sb.
12. Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
13. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí

Vyhlášky
1. Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášek ČÚBP č. 324/1990 Sb. a
č. 207/1991 Sb., ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a ve znění vyhlášky MPSV
č. 192/2005 Sb.
2. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při
stavebních pracích
3. Vyhláška ČÚBP č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné
energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.
4. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění
vyhlášky č. 98/1982 Sb.
5. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
6. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
7. Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
8. Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
9. Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení,
ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
10. Vyhláška MZd č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané
všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodů
přípravy na povolání, ve znění vyhlášky č. 185/1998 Sb.
11. Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnosti organizací státního
odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických
zařízení, ve znění doplňku vyhlášky č. 112/2005 Sb.
12. Vyhláška MPSV č. 498/2001 Sb., kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
13. Vyhláška č. 38/2003 Sb., kterou se zrušují některé předpisy v oblasti bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci
14. Vyhláška č. 39/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb. o bezpečnosti práce a
technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
15. Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících

Přehled předpisů EU
1. Směrnice Rady ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci - tzv. rámcová směrnice (89/391/EHS)
2. Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví pro používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (89/655/EHS)
3. Směrnice Rady ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnostní
a/nebo zdravotní značky na pracovišti (92/58/EHS)
4. Směrnice Rady ze dne 5. prosince 1995, kterou se mění směrnice 89/655/EHS o
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání pracovního
zařízení zaměstnanci při práci (95/63/ES)
5. Směrnice Rady ze dne 24. června 1992 o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví na dočasných nebo mobilních staveništích (92/57/EHS)
6. Směrnice Rady ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při ruční manipulaci s břemeny spojené s rizikem, zejména poškození
páteře, pro zaměstnance (90/269/EHS)
7. Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci
(89/656/EHS)
8. Směrnice Rady ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví na pracovišti (89/654/EHS)
9. Směrnice Rady ze dne 23. listopadu 1993 týkající se některých aspektů organizace
pracovní doby (93/104/ES)
10. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001, kterou se mění
směrnice 89/655/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro
používání pracovního zařízení zaměstnanci při práci (2001/45/ES)
11. Směrnice Rady ze dne 29. května 1990 o minimálních požadavcích ne bezpečnost a
ochranu zdraví při práci se zařízeními s obrazovkami (90/270/EHS)
12. Směrnice Rady ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření ke zlepšení bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících (92/85/EHS)
13. Směrnice Rady ze dne 25. června 1991 doplňující opatření ke zlepšení bezpečnosti a
ochrany zdraví zaměstnanců s pracovním poměrem na dobu určitou či s dočasným
pracovním poměrem (91/383/EHS)
14. Směrnice Rady ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvích při práci (94/34/ES)
15. Směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1999 o minimálních
požadavcích na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků ohrožených
výbušným prostředím (1999/92/ES)
16. Směrnice Rady ze dne 9.prosince 1996 o kontrole nebezpečí závažných havárií
s přítomností nebezpečných látek (96/82/ES tzv. SEVESO II)
17. Nařízení Rady ze dne 20.prosince 1985 o harmonizaci určité sociální legislativy
v silniční dopravě (3820/85/EHS)

