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Svazová inspekce bezpečnosti práce OS DOSIA
____________________________________________________________________________________________________________

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou podle definice
uvedené v § 349 odst. 1 zákoníku práce 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,
s výbušninami,
se zbraněmi,
s radioaktivními látkami,
s chemickými látkami a
s chemickými směsmi a jinými látkami škodlivými zdraví,

pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.
Právních předpisů, které se nějak dotýkají bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je dlouhá řada.
Připomeňme si v tomto přehledu ty základní (jsou řazeny podle data vydání, nikoli podle
důležitosti).
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Přehled základních právních předpisů v oblasti BOZP

Zákony:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů
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 (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 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. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády:
•
•
•
•
•

nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na
elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních
a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování OOPP, mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředků
nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických
požadavků na výrobky
nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek
a značení a zavedení signálů
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. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve
znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu
o úrazu, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, 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. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
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. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí
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. 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. 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. 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. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
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Vyhlášky:
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•

•

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
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. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku
závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací
poskytovaných zpracovateli posudku
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, 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. 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)
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
vyhláška. č. 104/2012 Sb., 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. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí
azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací
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. 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. 246/2001 Sb., Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a
výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších
předpisů
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•

•
•

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. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce
a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Zpracoval: Alexander Haim, svazový inspektor bezpečnosti práce OS DOSIA

Kontaktní údaje:
adresa:

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3

mobil:
e-mail:

+ 420 737 246 021
haim.alexander@dosia.cz
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