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Seznam předpisů BOZP
ZÁKONY
-

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 264/2006 Sb., zákon kterým se mění některé souvislosti s přijetím zákoníku
práce
Zákon č. 338/2005 Sb., úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti
Zákon č. 382/2005 Sb., zákon kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce
Zákon č. 349/2004 Sb., úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a chemickými přípravky
Zákon č. 156/2004 Sb., zákon kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 59/2006 Sb., zákon o prevenci závažných havárií
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

VYHLÁŠKY
-

-

-

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. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných
chemických látek a vedení jejich evidence
Vyhláška č. 696/2004 Sb., kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování
množství emisí skleníkových plynů
Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady Vyhláška
409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s
vodou a na úpravu vody
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

NAŘÍZENÍ VLÁDY
-

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci
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-

-

-

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. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání
záznamu o úrazu, vzor záznamu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje
pracovní úraz a zasílá záznam o úraze

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. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní
ochranné 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. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti
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