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Příloha č. 4  – Seznam právních předpisů týkajících 

se BOZP na staveništi 

1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů 

2. 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, ve znění pozdějších předpisů 

3. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

4. 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 

5. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na 

pracoviště a pracovní prostředí 

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

zasílání záznamu o úrazu 

7. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší 

podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 

mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

8. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky 

na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů 

a nářadí 

9. 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 

10. Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky 

k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení  

11. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
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12. Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností 

práce 

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

14. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách ve znění 

pozdějších předpisů 

15. Vyhláška MZd. č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení 

zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách 

16. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 

zdraví zaměstnanců při práci 

17. 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 

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

účinky hluku a vibrací 

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

zářením 

20. Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení 

bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 

21. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 

22. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí  

23. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

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

a o změně některých zákonů 

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

předpisů 
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26. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci) 

27. Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

28. Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti 

v elektrotechnice 

29. Vyhláška ČÚBP č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

30. Vyhláška ČÚBP č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací 

zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

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

zařízeních 

32. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), v platném znění 

 


