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Příloha č. 1: Kniha úrazů  

      Zdroj: Bezpečnostní předpis – kniha úrazů vzor, REMAK, a. s., 2010f.  
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Příloha č. 2/1: Zápis do knihy úrazů  

 

Zdroj: Bezpečnostní předpis – kniha úrazů vzor, REMAK, a. s., 2010f.  
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Příloha č. 2/2: Zápis do knihy úrazů  

 

Zdroj: Bezpečnostní předpis – kniha úrazů vzor, REMAK, a. s., 2010f.  
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Příloha č. 3/1: Základní registr právních předpisů 

ZÁKONY – číslo a název právního předpisu  

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  

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

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a 

doplnění některých zákonů  

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn některých souvisejících 

zákonů  

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě  

Zákon č. 76/2002 Sb., o zákon o integrované prevenci  

Zákon č. 86/2002 Sb., zákon o ochraně ovzduší  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  

Zákon č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků  

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

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně  

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

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon 

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

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů  

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o 

změnách některých zákonů  

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce  

Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon  

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů  

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců  

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek BOZP  

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů  

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 

zákon) 

Zákon č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu  

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách  
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Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a 

jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti  

Zákon č. 477/2001 Sb., zákon o obalech  

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů  

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii  

Zdroj: Šenk (2012); vlastní zpracování  

Příloha č. 3/2: Základní registr právních předpisů 

NAŘÍZENÍ VLÁDY – číslo a název právního předpisu  

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění značek a zavedení signálů  

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí  

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 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. 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  

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 

paliv  

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí  

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. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody  

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojí zařízení  

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení zasílání záznamu o úrazu  

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  

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

Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická podoba označení CE  

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

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. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí  
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Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v prostředí s nebezpečím výbuchu  

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 

pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků  

Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 

pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí  

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. 616/2006 Sb., o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické 

kompatibility  

Zdroj: Šenk (2012); vlastní zpracování 

Příloha č. 3/3: Základní registr právních předpisů 

VYHLÁŠKY – číslo a název právního předpisu  

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 

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 

zařízení  

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

Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)  

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. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů  

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

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování nahřívání živic 

v tavných nádobách  

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

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o požární prevenci  
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Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah 

kontroly pitné vody  

Vyhláška č. 277/2004 Sb., vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel  

Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím 

ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství 

výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání  

Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam 

zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají  

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 

typu  

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. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění  

Vyhláška č. 432/2003 Sb., o kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty 

ukazatelů biologických expozičních tesů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických 

expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli  

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb  

Zdroj: Šenk (2012); vlastní zpracování 

Příloha č. 3/4: Základní registr právních předpisů 

Číslo a název některých ostatních předpisů s vazbou na BOZP 

ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory 

ČSN EN 12 195-1 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních vozidlech – Bezpečnost – Část 1: výpočet 

přivazovacích sil 

ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby – Bezpečné používání část 1: Všeobecně 

ČSN OHSAS 18 001:2008 Systémy managementu BOZP – Požadavky 

ČSN OHSAS 18 002:2009 Systémy managementu BOZP – Směrnice pro zavádění 

ČSN 26 9010 Šířky a výšky cest a uliček 

ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 

ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání (druhá edice) 

ČSN 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky 

ČSN EN 62 079 Zhotovování návodů – strukturování, obsah a prezentace 

Zdroj: Šenk (2012); vlastní zpracování 


