PŘEHLED ZÁKLADNÍ LEGISLATIVY v. 20190221
Zákony
Z
Z

262/2006 Zákoník práce
309/2006 Zákon, 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 (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci)
258/2000 Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
350/2011 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
373/2011 Zákon o specifických zdravotních službách
61/1988 Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
174/1968 Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
251/2005 Zákon o inspekci práce
133/1985 Zákon České národní rady o požární ochraně
183/2006 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
22/1997 Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
od 1.11.2018 novela 176/2018 Sb.
500/2004 Zákon správní řád
aktuální znění 1.9.2019-31.8.2020, od 1.9.2020-31.10.2020 novela 101/2017 Sb., od 1.11.2020 novela 178/2016 Sb.
561/2004 Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s účinností ke dni 1.9.2017
111/1998 Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
563/2004 Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
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Z
Z
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Z
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Nařízení vlády
NV
361/2007 NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
NV
101/2005 NV o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
NV
495/2001 NV, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků
NV
21/2003 NV, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
NV
378/2001 NV, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
NV
176/2008 NV o technických požadavcích na strojní zařízení
NV
362/2005
NV o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
NV
NV
NV
NV
NV

406/2004
272/2011
291/2015
591/2006
168/2002

NV

27/2002

NV o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu
NV o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
NV o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
NV o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
NV, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy
dopravními prostředky
NV, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci související s
chovem zvířat
NV, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na
pracovištích obdobného charakteru
NV o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
NV o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
NV o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

NV

28/2002

NV
NV
NV

375/2017
592/2006
201/2010

NV

306/2014 NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o
úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady
276/2015 NV o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
351/2015 NV o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o
úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady

NV
NV

ZRUŠENO k 21. 4. 2018

aktuální znění 30.7.2016-8.11.2018, od 9.11.2018 novela 241/2018 Sb.

ZRUŠENO k 1.1.2018

Vyhlášky
V

432/2003

V

48/1982

V

18/1979 Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
19/1979 Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
73/2010 Vyhl. o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich
bezpečnosti (Vyhl. o vyhrazených elektrických technických zařízeních)
21/1979 Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
85/1978 Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
91/1993 Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
87/2000 Vyhl. Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách
50/1978 Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice
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Vyhl., 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
Vyhl. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

64/2005 Vyhl. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
79/2013 Vyhl. o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (Vyhl. o pracovnělékařských
službách a některých druzích posudkové péče)
180/2015 (Vyhl. o zakázaných pracích a pracovištích) Vyhl. 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
125/1993 Vyhl. ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání
398/2001 Vyhl. Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru
nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

Od 1.4.2010 novela Vyhláška 57/2010

V

268/2009 Vyhl. o technických požadavcích na stavby

V
V
V
V
V
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aktuální znění 1.9.2018-31.8.2020, od 1.9.2020 novela 280/2016 Sb., 151/2018 Sb.
14/2005 Vyhl. o předškolním vzdělávání
48/2004 Vyhl. o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
263/2007 Vyhl., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
410/2005 Vyhl. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
od 1.11.2018 novela 244/20018 Sb.
27/2016 Vyhl. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
197/2016 Vyhl., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění

V

202/2016 Vyhl., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace

pozdějších předpisů
škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
V
V
V
V
V
V
Normy
N

13/2005 Vyhl. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
74/2005 Vyhl. o zájmovém vzdělávání
246/2001 Vyhl. Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
23/2008 Vyhl. o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhl. o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
61/2018
a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů
Vyhl. o zájmovém vzdělávání
74/2005

ČSN 73 4400 Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

MP

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (Dokument MŠMT Č.j.: 37 014/2005-25)

MO

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT21149/2016)

MD

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28
Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských zařízeních.pdf
Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských
zařízeních – Minimální standard bezpečnosti, ze dne 20. 2. 2015, č.j. Č j.: MSMT1981/2015-1.
Toto doporučení bylo zpracováno jako jedno z opatření ministerstva,
které bylo přijato po tragické události ve Žďáru nad Sázavou

MD

