Jan Blucha

Studie integrální bezpečnosti průmyslového areálu
Příloha A Seznam právních předpisů

Základní předpisy obecné BOZP
–

262/2006 Sb. - Zákoník práce

–

309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

–

Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce ve změnách 230/2006 Sb. -

–

Vyhláška č.48/82 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce změna .2005)

–

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. 101/2005 ze dne 26. ledna 2005 o podrobnějších požadavcích na
pracoviště a pracovní prostředí

–

Nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku
za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, ve znění
nařízení vlády č.77/1994 Sb.

–

Vyhláška č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným
příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
(účinnost 1.1.2005)

–

Vyhláška FMPSV č. 95/1987 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s
chemickými karcinogeny, ve znění vyhlášky č. 235/1992 Sb.

–

Vyhláška FMPSV č. 96/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy
ze zdravotních důvodů pracovníkům, kteří pracují s chemickými karcinogeny, ve znění
vyhlášek č.108/1989 Sb. a č. 235/1992 Sb.

–

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a č. 441/2004 Sb. (účinnost 1.9.2004)

–

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií,
limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu při provádění biologických expozičních

testů a náležitosti hlášení prací s

azbestem a biologickými činiteli
–

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

–

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
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Úrazy, nemoci z povolání
–

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

–

Vyhláška MZd č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a
vydává seznam zdravotnických zařízení, které tyto nemoci uznávají

–

Vyhláška MZd. č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
(nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2002) , ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb. (nabyla účinnosti
dnem 28.2.2003)

–

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

–

Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za
ztrátu na výdělku)

–

534/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 534/2005 Sb. ze dne 7. prosince 2005 o úpravě
náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem
nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě
náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady) Datum účinnosti od: 30. prosince 2005

–

413/2006 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 470/2004 Sb., kterou se stanoví
seznam nemocí, stavů nebo které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře,
zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a
jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti
lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka
a jiného odborného pracovníka

–

394/2006 Sb., vyhláška, kterou se stanoví práce s ojedinělou expozicí azbestu a postup při
určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací.

Základní předpisy OOPP
–

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
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Základní předpisy vyhrazená tlaková zařízení
–

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče
plynných paliv (nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost –
ruší nařízení vlády č.177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.)

–

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
(nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení
vlády č.170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

–

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a
ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (nabylo účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení vlády
č.176/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb.)

–

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy (nabylo
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení vlády
č.14/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

–

Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná
tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 541/2004 Sb.

–

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákonů č. 146/2002 Sb. (nabyl účinnosti 1.1.2003)
a č. 277/2003 Sb. (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost);
úplné znění vyhlášeno zákonem č. 348/2004 Sb.

Základní předpisy vyhrazená plynová zařízení
–

Vyhláška.č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

–

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

–

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče
plynných paliv (nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost –
ruší nařízení vlády č.177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.)
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Základní předpisy vyhrazená elektrická zařízení
–

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

–

Vyhláška č 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

–

Vyhláška č 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických zařízeních

–

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí (nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost –
ruší nařízení vlády č.168/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.)

Základní předpisy vyhrazená zdvihací zařízení
–

Vyhláška.č. 19/79 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé
podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

–

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy (nabylo
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení vlády
č.14/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

–

Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob
(toto nařízení nabylo účinnosti dne, kdy vstoupila v platnost smlouva o přistoupení České
republiky do Evropské unie)

Bezpečnost výrobků
–

Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché
tlakové nádoby( nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost –
ruší nařízení vlády č.175/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

–

Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické
prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá
nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a o změně a doplnění 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 zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č. 205/2002 Sb. [nabyl
účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po dni vyhlášení (tj. 24.května 2002;
některá ustanovení nabyly účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k
Evropské unii], č. 226/2003 Sb. a č. 277/2003 Sb. (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o
přistoupení ČR k EU v platnost)
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Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, ve znění
zákona č. 209/2000 Sb.

–

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení
nízkého napětí (nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost –
ruší nařízení vlády č.168/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb.)

–

Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky (nabylo
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení vlády
č.171/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

–

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné
prostředky (nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší
nařízení vlády č.172/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb.)

–

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče
plynných paliv (nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost –
ruší nařízení vlády č.177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.)

–

Nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
(nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení
vlády č.170/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

–

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a
ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (nabylo účinnosti
dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení vlády
č.176/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb.)

–

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy (nabylo
účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost – ruší nařízení vlády
č.14/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.

–

Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná
tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 541/2004 Sb.

–

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon
o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákonů č. 146/2002 Sb. (nabyl účinnosti 1.1.2003)
a č. 277/2003 Sb. (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost);
úplné znění vyhlášeno zákonem č. 348/2004 Sb.
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Základní předpisy hygiena práce a chemické přípravky
–

Vyhláška č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich
výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a
podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování)

–

Vyhláška MZd č. 347/2002 Sb., o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah
vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin ZRUŠENA !! vyhláškou č.
127/2006 s účinností od 6. dubna 2006

–

Zák.č.187/2005 Sb.vyhláška ze dne 4. května 2005,kterou se mění vyhláška č. 252/2004
Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody

–

zák.č. 523/2002 o hygieně práce.

–

Vyhláška č.6/2003- hygienické limity ve školách, obchodech

–

Nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 154/2004 Sb. a
č. 336/2004 Sb.

–

Vyhláška č.356/2003- Chemické látky o chemických látkách a chemických přípravcích a o
změně některých zákonů (nabyl účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v
platnost), ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

–

Vyhláška č.135/2004-hygienické limity na koupalitě, sauny, pískoviště

–

Vyhláška č.137/2004- o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách
osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

–

Vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při
výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného
původu

–

Vyhláška č. 220/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných
chemických látek a vedení jejich evidence

–

Vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do
oběhu nebo používání je omezeno

–

540/2006 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví

seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž
uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je
omezeno, ve znění pozdějších předpisů
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Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických
látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace,
balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

–

28/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb. Účinný od: 1.3.2007

–

Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu
nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování
výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

–

Vyhláška č.373/2004- ostraha objektů s nebezp. chem. látkami

–

Vyhláška č. 426/2004 Sb., o registraci chemických látek (nabyl účinnosti dnem 1. srpna
2004)

–

Vyhláška č. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických
látek pro zdraví člověka (nabyla účinnosti dnem 1. srpna 2004)

–

Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získávání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické (nabyla
účinnosti dnem 1. srpna 2004)

–

450/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. listopadu 2005 o náležitostech nakládání se
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií,
jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků.

Tato vyhláška stanoví a)

náležitosti nakládání se závadnými látkami, b) náležitosti plánu opatření pro případ havárie
(dále jen "havarijní plán"), c) způsob a rozsah hlášení havárií, jejich zneškodňování a
odstraňování jejich škodlivých následků.

Účinný od: 01.05.2006

Informace pro

zemědělce k vyhlášce.....
–

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení zóny
havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
Účinný od: 01.06.2006

–

148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraní před nepříznivými vlivy hluku a vibrací
Účinný od: 01.06.2006

–

Nařízení vlády 9/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska
hluku ve změnách nařízením vlády č. 198/2006 Sb.

–

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb.,
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zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č.
274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb.,
zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č.
253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb.,
zákona č. 59/2006 Sb. a zákona č. 74/2006 Sb.,
–

59/2006 Sb. Zákon ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených
vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., Účinný od: 01.06.2006

–

20/1966 Sb. Zákon o péči o zdraví lidu v platném znění

Stavebnictví , výbušniny
–

N.v. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích ..text včetně příloh Účinný od: 01.01.2007

–

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 362/2005 Sb. ze dne 17. srpna 2005 o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do
hloubky

–

Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášek č.173/1992 Sb.,

č.

340/1992 Sb., č. 99/1995 Sb., č.341/2001 Sb. a č. 338/2004 Sb.
–

Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o
odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

–

Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

–

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

–

Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve
stavebnictví (č.167)

Doprava
–

Vyhláška 507/2006 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

–

Vyhláška č. 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě. Týká
se firem provozujících nákladní dopravu. Kontroly bezpečnostních přestávek, tachografů
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Vyhláška č. 517/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o
vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných
věcí, ve znění pozdějších předpisů

–

589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby
odpočinku zaměstnanců v dopravě

–

zákon č. 311/2006 Sb. Zákon o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

–

376/2006 Sb. Vyhláška o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a
postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách

–

zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích

–

zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve změnách zákanem č.
411/1005 Sb. zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel

–

Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve změnách Vyhláška 193/2006 Sb.

–

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve změnách zák.č. 226/2005 Sb. , 229/2005 Sb. a
411/2005 Sb.

–

Vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel ve změnách vyhláškou
191/2006 Sb.

–

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve
změnách zákonem č. 226/2005 Sb. a 311/2006 Sb.

–

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

–

9/2006 Sb. Vyhláška ze dne 2. ledna 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č.
302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č.
99/2003 Sb.

–

Vyhláška MDS č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění
vyhlášky č.99/2003 Sb.

–

210/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 5. května 2006, kterou se mění vyhláška č. 100/1995
Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických
zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších
předpisů - platí pro železniční provoz
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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

–

Zákon č. 475/2001 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně
rozvrženou pracovní dobou v dopravě

–

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákonů

č.

102/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 489/2001 Sb., č. 256/2002 Sb., č. 259/2002 Sb.,

č.

320/2002 Sb., č. 358/2003 Sb. a č. 186/2004 Sb.
–

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
vyhlášek č. 300/1999 Sb. , č. 355/2000 Sb., č. 367/2001 Sb. a č. 555/2002 Sb.

–

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve
znění zákonů č. 168/1999 Sb., č. 361/2000 Sb. a č. 320/2002 Sb.

–

Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena
zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem
modré barvy

–

Vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 152/2003 Sb.

–

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 než se za jízdy nelze na sedadla motorového
vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel)

–

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek
vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění vyhlášky č.82/1984 Sb., ve znění
Sdělení MZV č.80/1994 Sb., o sjednání Dodatku č.2 k Evropské dohodě o práci osádek
vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

–

Vyhláška FMD č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k provádění Evropské dohody o
práci osádek v mezinárodní silniční dopravě (AETR)

–

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

–

Sdělení MZV č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o
nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a
o přepravě" Dohody ADR, ve znění sdělení č. 186/1998 Sb.
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Sdělení MZV č. 54/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků

"Přílohy A - Ustanovení o

nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a
o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR),
přijaté v Ženevě dne 30.září 1957, vyhlášené pod č.64/1987 Sb.
–

Sdělení MZV č. 6/ 2002 Sb. m.s., kterým se mění a doplňuje sdělení

č. 159/1997 Sb.,

č.186/1998 Sb., č.54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků
„Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů
„ a „Příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o
mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
–

Sdělení MZV č. 65/2003 Sb.m.s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č.186/1998
Sb., č.54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb.m.s.a č. 6/2002 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a
doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a
předmětů „ a „Příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské
dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)311/2006 Sb. Zákon o
pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)

Požární ochrana
–

Zák.č. 133/85 Sb.o požární ochraně

–

Vyhláška č.246/2001- o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

–

Vyhláška 35/2007 Sb. o technických podmínkách požární techniky Účinný od: 1.3.2007

–

Vyhláška č. 226/2005 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č.

247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
–

Vyhláška č.111/1981 Sb., o čištění komínů

–

Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří,
kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří

–

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách

–

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení
vlády č. 498/2002 Sb.

–

456/2006 Sb., Vyhláška č. kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o
technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č.
352/2000 Sb. Částka: 149/2006 Sb.
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Ostatní předpisy
– N.v. č. 592/2006 Sb. Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z
odborné způsobilosti
–

Týká se zejména odborné způsobilosti pro plnění úkolů v prevenci rizik. Akreditace firem,
které budou zkoušky provádět.

–

Účinný od: 01.01.2007

–

Vyhláška č.406/2004 ochrana před výbuchem hořlavých plynů a par

–

Vyhláška č.366,367/2004- prevence závažných havárií

–

NV.č.168/2002 Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel
povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

–

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a
zavedení signálů; o opravě viz sdělení MV v částce 119 Sbírky zákonů, ve znění nařízení
vlády č. 405/2004 Sb.
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Příloha B Kontrolní seznam

Kontrolovaní otázky

Ano Ne

1. Je vytvořená skupina zaměstnanců z různých oddělení
pro zajištění komplexní bezpečnosti?
2. Definovalo vedení společnosti politiku bezpečnosti
s reálnými představami a plány?
3. Je určená osoba za koordinaci integrální bezpečnosti?
4. Jsou v areálu jednotné výrazy pro stejné věci?
(pracoviště, technologie, linky, …)
5. Probíhají všechny povinné školení podle právních
předpisů? (BOZP, PO, NL, …)
6. Jsou všichni zaměstnanci seznámeni s bezpečnostními
pravidly uvnitř areálu?
7. Je školení dostatečné pro různé druhy prací v areálu?
S ohledem na neočekávané události.
8. Je určená odpovědnostní struktura i s ohledem na
bezpečnost na pracovištích na všech stupních řízení?
9. Jsou instalovaná záchytná zařízení (lapoly) na vyústění
kanalizace z areálu a jsou monitorovaná?
10. Zná ostraha objektu všechny návaznosti PBZ? Jaké
vrata se otvírají pro přívod vzduchu (SOZ) aj.?
11. Je obsluha zařízení, která mohou při výpadku el.
energie
způsobit
značné
škody,
seznámena
s preventivními opatřeními (odvětrání, aj.)
12. Je areál kompletně včetně vnitřních
monitorován kamerovým systémem?

prostorů

13. Je areál vybaven jednotným klíčovým (kartovým
systémem a je vytvořený systém generálních klíčů
(karet) pro neomezený přístup?
14. Je v areálu jedno dispečerské středisko?
15. Je možno sledovat z dispečinku veškerou signalizaci
(EPS, BMS, EZS, kamery, …)
16. Jsou ostraha objektu a zaměstnanci zajišťující péči o
zařízení vybaveni vozidlem uvnitř areálu?
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17. Jsou tyto osoby vybaveny vysílačkami?
18. Mají ve vozidle plány budov se všemi technologickými
uzávěry, ovládacími místy PBZ, uložením havarijních
souprav atd.?
19. Je sjednocená preventivní požární hlídka, havarijní
hlídka a zdravotní hlídka na pracovišti?
20. Jsou tyto hlídky proškoleny
s dispečinkem areálu?

i

na

spolupráci

21. Jsou seznámeni i s preventivními opatřeními mimo
svoje pracoviště?
22. Jsou hlídky pravidelně určovány před začátkem směny?
23. Je vytvořen seznam nejdůležitějších telefonních čísel
pro informování určených osob?
24. Jsou uloženy lékárničky a havarijní soupravy na
jednom místě?
25. Jsou prováděna pravidelná tématická cvičení se
zapojením všech složek?
26. Jsou zajištěny všechny nejzranitelnější místa vnitřní
infrastruktury
proti
úmyslnému
poškození,
monitorovány a protipožárně zabezpečeny?
27. Je kontrolován pohyb všech zaměstnanců v areálu
pomocí čipových karet?
28. Je vytvořen systém péče o veškeré technické zařízení
v areálu?
29. Jsou nejdůležitější místa jak z pohledu výroby tak
zabezpečení zálohována proti výpadku elektrické
energie?
30. Je zajištěna ostraha a kontrola zařízení celoročně dvacet
čtyři hodin denně?
31. Je společnost pojištěna
mimořádných událostí?

pro

všechny

případy

32. Existují finanční rezervy (plán) pro případné rychlé
odstranění škod?
Celkem:
ANO = 1 bod; NE = 0 bodů; Celkem možných 32 bodů.
Celkem bodů v % =
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