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 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
 

 Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
 

 Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  
 

 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích, v platném znění 

 

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

 

 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

 

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

 

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

 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 (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), v platném znění 

 

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

 

 Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů 

 

 Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 



634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o 
prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů 
 

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

 Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a 
o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění 
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů 

 
 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, 
v platném znění  

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), v platném znění 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování 
a balení látek a směsí (nařízení CLP), v platném znění 

 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních 
přípravků na trh a jejich používání, v platném znění 

 
 

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

 

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

 

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

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

 

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění 

 

 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. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve 
znění pozdějších předpisů 

 
 

 Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování 
a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o 
nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc 
z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí 
z povolání) 

 



 Vyhláška č. 180/2015 Sb., 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 (vyhláška o zakázaných 
pracích a pracovištích)  

 

 Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů 
 

 Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění 

 

 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, ve znění pozdějších předpisů 

 

 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. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 

 

 Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou 
vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů 

 

 Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a 
některých druzích posudkové péče), v platném znění 

 

 Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k nakládání 
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako 
vysoce toxické 

 

 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 
předpisů 

 

 Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, 
v platném znění 
 

 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 
 

 ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov 
 

 ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení 
 

 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1 : 
Vnitřní pracovní prostory 

 

 ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2 : 
Venkovní pracovní prostory 



 

 ČSN EN 60825-1 Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifikace zařízení a 
požadavky 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


