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ª Základní právní normy

Ústava České republiky (č. 1/1993 Sb.), ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 319/2009 Sb., v roce 2011 ve znění
ústavního zákona č. 135/2011 Sb., v roce 2012 č. 71/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 98/2013 Sb.
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LIS-
TINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavní-
ho pořádku ČR, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina
základních práv a svobod, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.
Sdělení FMZV č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně
lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto úmlu-
vu navazujících, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce meziná-
rodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení MZV č. 230/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o noční
práci (č. 171)
Sdělení MZV č. 231/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o odstraně-
ní nucené práce (č. 105)
Sdělení MZV č. 506/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o nucené
nebo povinné práci (č. 29)
Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních pro-
středcích ochrany před diskriminací a o změně některých
zákonů (antidiskriminační zákon) (část pátá – § 16 zrušen
zákonem č. 89/2012 Sb.)
Zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony ke
zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže
podnikatelů

ª Pojištění, zaměstnanost 
a mzda (tzn. zejména
předpisy v současné době
kontrolované inspekcí
práce), dávky

Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 59/2009 Sb.,
č. 158/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce
2011 č. 298/2011 Sb., č. 365/2011 Sb., č. 369/2011 Sb.
a č. 458/2011 Sb., v roce 2012 č. 1/2012 Sb., č. 401/2012 Sb.
a č. 403/2012 Sb., v roce 2013 č. 44/2013 Sb. a nálezu Ústav-
ního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., v roce 2014
č. 60/2014 Sb., č. 109/2014 Sb., č. 250/2014Sb. a č. 256/2014 Sb.
Vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o veřejném zdravotním pojištění
Zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabez-
pečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 2/2009 Sb., č. 41/2009 Sb.
(úplné znění vyhlášeno pod č. 56/2009 Sb.), č. 158/2009 Sb.,
č. 221/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 285/2009 Sb., č. 303/2009 Sb.
a č. 362/2009 Sb.; v roce 2010 č. 347/2010 Sb., v roce 2011
č. 73/2011 Sb., č. 263/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 364/2011 Sb.,
č. 365/2011 Sb., č. 428/2011 Sb., č. 458/2011 Sb.
a č. 470/2011 Sb., v roce 2012 č. 399/2012 Sb., č. 401/2012 Sb.
a č. 503/2012 Sb., v roce 2013 č. 11/2013 Sb. a zákonné opat-
ření Senátu č. 344/2013 Sb., v roce 2014 č. 250/2014 Sb.
a č. 332/2014 Sb.
Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdra-
votní pojištění, ve znění pozdějších předpisů – v roce 2009
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 285/2009 Sb.
a č. 362/2009 Sb., v roce 2011 č. 73/2011 Sb., č. 138/2011 Sb.,
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Přehled základních právních a ostatních
předpisů vztahujících se nejen k problematice
BOZP
Soubor je určen pro všechny, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V jednotlivých
částech podává přehled předpisů platných k datu 1. ledna 2015 a to nejen bezpečnostních, podléhajících inspekci
práce, ale i předpisů s touto problematikou úzce souvisejících. Jedná se o otevřený systém, který je nutno, 
s ohledem na legislativní změny a doplňky, průběžně aktualizovat.
Některé předpisy již neplatí – jsou ale v souboru ponechány z důvodu, že se na ně nezapomenulo – samozřejmě
s upozorněním, že jejich platnost skončila. 
Z důvodu, že obdobný soubor zveřejňujeme již několik let, volíme jednotnou úpravu – případné novelizace do konce
roku 2009 jsou shrnuty společně pod pojmem „ve znění pozdějších předpisů“, novinky roku 2009 jsou zdůrazněny
samostatně podtrženě, novinky roku 2010 uvedeny barvou modrou, roku 2011 barvou zelenou, roku 2012 barvou
červenou, roku 2013 barvou hnědou a roku 2014 barvou světle modrou. 
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č. 298/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 369/2011 Sb.
a č. 458/2011 Sb., v roce 2012 č. 401/2012 Sb. a č. 500/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 11/2013 Sb., zákonné opatření Senátu
č. 342/2013 Sb. a č. 344/2013 Sb., v roce 2014 č. 109/2014 Sb.,
č. 109/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o rezortních, obvodových, pod-
nikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 351/2009 Sb., v roce 2011
č. 188/2011 Sb., č. 298/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce 2014
č. 60/2014 Sb., č. 109/2014 Sb. a č. 256/2014 Sb.
Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťov-
ně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2011 č. 298/2011 Sb., č. 369/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb.,
v roce 2014 č. 60/2014 Sb. a č. 256/2014 Sb.
Vyhláška MF ČR č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmín-
ky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavate-
le za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve
znění pozdějších předpisů (§ 16 zrušen zákonem č.365/2011 Sb.)
Zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců,
ve znění zákona č. 218/2007 Sb., v roce 2009 č. 41/2009 Sb.,
č. 158/2009 Sb., č. 282/2009 Sb. a č. 303/2009 Sb., v roce
2011 č. 73/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce
2012 č. 167/2012 Sb., č. 401/2012 Sb. a č. 463/2012 Sb.,
v roce 2014 č. 182/2014 Sb.
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 68/2009 Sb.), v roce
2009 č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb., č. 326/2009 Sb. a č. 362/2009 Sb., v roce
2010 č. 149/2010 Sb., č. 347/2010 Sb. a č. 427/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 73/2011 Sb., č. 364/2011 Sb., č. 365/2011 Sb.,
č. 367/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb.,
č. 458/2011 Sb. a č. 470/2011 Sb., v roce 2012 č. 1/2012 Sb.,
č. 401/2012 Sb., nález Ústavního soudu č. 437/2012 Sb.
a č. 505/2012 Sb., v roce 2013 č. 303/2013 Sb. a č. 306/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb., č. 101/2014 Sb., č. 136/2014 Sb.,
nálezu Ústav. soudu č. 219/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpi-
sů, v roce 2011 č. 390/2011 Sb., v roce 2014 č. 340/2014 Sb.
Vyhláška č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměst-
nání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní poho-
to vost v rozpočtových a některých dalších organizacích
a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 198/2009 Sb. a č. 272/2009 Sb., v roce 2011 č. 458/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 399/2012 Sb. (zrušen zákonem č. 332/2014 Sb.)
Zákon č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády
č. 74/2009 Sb., č. 130/2009 Sb., č. 133/2009 Sb.,
a č. 201/2009 Sb., v roce 2010 č. 381/2010 Sb., v roce 2011
č. 44/2011 Sb. a č. 448/2011 Sb. v roce 2014 č. 224/2014 Sb.
a č. 303/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků
z povolání, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 131/2009 Sb., č. 134/2009 Sb. a č. 200/2009 Sb., v roce
2010 č. 376/2010 Sb., v roce 2011 č. 45/2011 Sb., v roce
2014 č. 225/2014 Sb. a č. 305/2014 Sb.

Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog
prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení
vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejniž-
ších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého; pracov-
ního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém
pracovním prostředí, ve znění nařízení vlády č. 249/2007 Sb.,
v roce 2009 č. 452/2009 Sb., v roce 2012 č. 246/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 210/2013 Sb., v roce 2014 č. 204/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění naří-
zení vlády č. 74/2009 Sb., č. 130/2009 Sb., č. 133/2009 Sb.,
č. 201/2009 Sb., č.381/2010 Sb., č.44/2011 Sb. a č.448/2011 Sb.,
v roce 2014 nařízení vlády č. 224/2014 Sb. a č. 303/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném
odškodňování osob za porušení na zdraví při plnění úkolů
požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 297/1991 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výděl-
ku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úra-
zem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády č. 191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem
nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády č. 50/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
Nařízení vlády č. 263/1994 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády č. 291/1995 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády č. 298/1996 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním 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)
Nařízení vlády č. 318/1997 Sb., o úpravě náhrad za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním 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)
Nařízení vlády č. 320/1998 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním 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) 
Nařízení vlády č. 283/1999 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním 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)
Nařízení vlády č. 18/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním 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)
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Nařízení vlády č. 464/2001 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním 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)
Nařízení vlády č. 60/2003 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním 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)
Nařízení vlády č. 67/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákla-
dů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
Nařízení vlády č. 534/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákla-
dů na výživu pozůstalých a o úpravě za ztrátu na výdělku po
skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava
náhrady) 
Nařízení vlády č. 557/2006 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákla-
dů po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava
náhrady) 
Nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odmě-
ňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve
výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 329/2005 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)
Nařízení vlády č. 449/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání a o úpravě náhrady nákladů ve výživě pozůstalých
(úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 377/2011 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády č. 492/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po

skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 3/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při
výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojen-
ských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení
neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služeb-
ním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpra-
vě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 314/2014 Sb., o úhradě náhrady za ztrátu
na služebním příjmu po skončení pracovní neschopnosti ke
službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomní-
ku nebo desky
Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svát-
cích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2013 č. 162/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní
částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy
při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částka, nad kterou je
mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezaba-
vitelných částkách)
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2010 ve znění zákona
č. 85/2010 Sb., v roce 2011 č. 73/2011 Sb., č. 329/2011 Sb.,
č. 366/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce 2012 č. 399/2012 Sb.
a č. 401/2012 Sb., v roce 2013 č. 44/2013 Sb., č. 105/2013 Sb.,
č. 303/2013 Sb. a zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 252/2014 Sb. a č. 332/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 409/2011 Sb., o zvýšení částek životního
minima a existenčního minima
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů; v roce 2009 ve znění zákonů č. 41/2009 Sb.,
č. 206/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb., v roce 2010 č. 141/2010 Sb.,
č. 347/2010 Sb. a č. 427/2010 Sb., v roce 2011 č. 73/2011 Sb.,
č. 329/2011 Sb., č. 364/2011 Sb., č. 366/2011 Sb., č. 375/2011
Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce 2012 č. 399/2012 Sb., v roce 2013
č. 303/2013 Sb. a zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb., č. 252/2014 Sb. a č. 254/2014 Sb.
Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2013 (zrušena vyhláškou
č. 354/2013 Sb.)
Vyhláška č. 354/2013 Sb., o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2014 (zrušena vyhláškou
č. 242/2014 Sb.)
Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2015
Vyhláška č. 379/2011 Sb., o stanovení výše základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2012 (zrušena vyhláškou
č. 392/2012 Sb.)
Vyhláška č. 350/2010 Sb., o stanovení základních sazeb
zahraničního stravného pro rok 2011 (zrušena vyhláškou
č. 379/2011 Sb.)
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Nařízení vlády č. 12/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků) 
Nařízení vlády č. 366/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákla-
dů po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava
náhrady) 
Nařízení vlády č. 368/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání
Nařízení vlády č. 373/2007 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků) 
Nařízení vlády č. 447/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákla-
dů po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
a úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava
náhrady) 
Nařízení vlády č. 448/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků) 
Nařízení vlády č. 466/2008 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých 
Nařízení vlády č. 412/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády č. 413/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(úprava náhrady)

Nařízení vlády č. 417/2010 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(úprava náhrady)
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdra-
votním postižením a o změně souvisejících zákonů, v roce
2012 ve znění zákona č. 141/2012 Sb. a č. 331/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 306/2013 Sb. a č. 313/2013 Sb., v roce 2014
č. 329/2014 Sb.
Vyhláška č. 333/2011 Sb., k provedení některých ustanovení
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postiže-
ním, v roce 2012 ve znění vyhlášek č. 356/2012 Sb.
a č.409/2012 Sb., v roce 2013 č.333/2013 Sb., a č.388/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 116/2014 Sb. a č. 337/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 483/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na vý -
dělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úra-
zem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na vý -
dělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 484/2012 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády č. 439/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při
invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(úprava náhrady)
Nařízení vlády č. 454/2013 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vznik-
lé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech stát-
ních zaměstnanců
Nařízení vlády č. 306/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracov-
ním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady
nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních před-
pisů (nařízení o úpravě náhrady)
Nařízení vlády č. 350/2014 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na
výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invalidi-
tě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu
vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po
skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě
vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků
z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
(úprava náhrady)
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ª Zákoník práce, prováděcí
vládní nařízení, pracovní
doba

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 286/2009 Sb., č. 320/2009 Sb.,
č. 326/2009 Sb. a č. 462/2009 Sb.; v roce 2010 č. 347/2010 Sb.
a č. 427/2010 Sb., v roce 2011 č. 73/2011 Sb., č. 180/2011 Sb.,
č. 185/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 364/2011 Sb.,
č. 365/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 458/2011
Sb. a č. 466/2011 Sb., v roce 2012 č. 167/2012 Sb.,
č. 385/2012 Sb., č. 396/2012 Sb. a č. 399/2012 Sb., v roce
2013 č. 155/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb., v roce 2014
č. 101/2014 Sb., č. 182/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění pozdějších
předpisů 
Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh
a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci
Vyhláška č. 600/2006 Sb., o stanovení tropických nebo jinak
zdravotně obtížných oblastí pro účely dodatkové dovolené
Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a praco-
viště, 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. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činnos-
tí zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce
devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí (účin-
nost 1. 1. 2005), upravená vyhláškou č. 658/2004 Sb., která
nabyla účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Vyhláška č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrob-
nosti služebního poměru celníků, ve znění pozdějších předpi-
sů (Příloha č. 2 pojednává o zakázaných pracích celnicím,
těhotným celnicím a celnicím které kojí) – zrušena zákonem
č. 361/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby
a doby odpočinku členů jednotky hasičského sboru podniku
Nařízení vlády č. 227/2010 Sb., o odchylné úpravě pracovního
poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

ª Zdravotnické a hygienické
předpisy a předpisy s touto
problematikou související

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb., v roce 2011
č. 73/2011 Sb. a č. 466/2011 Sb. (zrušen zákonem
č. 372/2011 Sb.)
Vyhláška MZd č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických
zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů; v roce 2009 č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.
č. 281/2009 Sb. a č. 301/2009 Sb., v roce 2011 č. 151/2011 Sb.,
č. 298/2011 Sb., č. 375/2011 Sb. a č. 466/2011 Sb., v roce
2012 č. 115/2012 Sb. a č. 333/2012 Sb., v roce 2013
č. 223/2013Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb., č. 247/2014 Sb.,
č. 250/2014 Sb. a č. 252/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky
ochrany zdraví při práci; v roce 2010 ve znění nařízení vlády
č. 68/2010 Sb., v roce 2012 č. 93/2012 Sb., v roce 2013
č. 9/2013 Sb.
Vyhláška č. 353/2004 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky
osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivu
na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při
udělování a odnímání osvědčení
Nařízení vlády č. 138/2003 Sb., kterým se stanoví vzor slu-
žebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného
zdraví 
Vyhláška č. 423/2013 Sb., o stanovení výše paušální částky
nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního
dozoru
Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro
zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biolo-
gických expozičních testů, podmínky odběru biologického
materiálu při provádění biologických expozičních testů a nále-
žitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v roce
2013 ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizu-
jícím zářením, v roce 2010 ve znění nařízení vlády
č. 106/2010 Sb.
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříz-
nivými účinky hluku a vibrací (zrušeno nařízením vlády
č. 272/2011 Sb.)
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříz-
nivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu, ve znění
zákona č. 37/1989 Sb.
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami
způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návy-
kovými látkami a o změně souvisejících zákonů (převážná
část zákona nabyla účinnosti 1. ledna 2006), ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 305/2009 Sb. v roce 2011
č. 375/2011 Sb., v roce 2014 č. 247/2014 Sb.
Zákon č. 272/2013 Sb., o prekurzorech drog
Vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorů formulářů a průkazů inspek-
tora a limitních hodnot podle zákona o prekurzorech drog
Vyhláška č. 71/2014 Sb., o obsahu, formě a náležitostech
vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2009 č. 41/2009 Sb. a č. 141/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.
a č. 291/2009 Sb., v roce 2011 č. 106/20111 Sb., č. 341/2011 Sb.
a č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb. a č. 167/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 50/2013 Sb. a č. 273/2013 Sb.
Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových
látek a přípravků, v roce 2014 ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.
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Vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uve-
dením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje
povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je
obsahujícími, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých sou-
visejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 141/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.
a č. 291/2009 Sb., v roce 2011 č. 75/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb.,
v roce 2013 č. 50/2013 Sb. a č. 70/2013 Sb., v roce 2014
č. 250/2014 Sb. a č. 255/2014 Sb.
Vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých
přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pra-
vidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky
č. 405/2008 Sb., v roce 2010 č. 177/2010 Sb., v roce 2013
č. 190/2013 Sb.
Vyhláška č. 228/2008 Sb., o registru léčivých přípravků, ve
znění vyhlášky č. 13/2010 Sb. a č. 171/2010 Sb., v roce 2013
č. 255/2013 Sb.
Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších
podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických
zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících
léčivé přípravky, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
Vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro
předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně při-
pravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčeb-
né použití
Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických pro-
středků a o podmínkách zacházení s nimi, v roce 2014 ve znění
vyhlášky č. 21/2014 Sb. (zrušena zákonem č. 268/2014 Sb.)
Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu trauma-
tologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové
zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání
Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůž-
kové zdravotní péče
Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální perso-
nální zabezpečení zdravotnických služeb, v roce 2013 ve
znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
Vyhláška MZd č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztíže-
ní společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 50/2003 Sb.
(zrušena zákonem č. 89/2012 Sb.) 
Vyhláška MPSV ČR č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné
pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve
znění pozdějších předpisů
Směrnice MZd ČSR č. 49/1967 Věstníku MZd., o posuzování
zdravotní způsobilosti k práci, ve znění pozdějších předpisů
(zrušena vyhláškou č. 79/2013 Sb.)
Vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění
vyhlášky č.407/2008 Sb., v roce 2011 č.334/2011 Sb., v roce 2012
č. 46/2012 Sb.
Vyhláška č. 271/2012 Sb., o stanovení seznamu nemocí,
stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způso-
bilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta,
nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného
pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech
lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdra-
votnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

Zákon ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestandard-
ních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpi-
sů, roce 2009 č. 227/2009 Sb. (zrušen zákonem č. 372/2011 Sb.)
Vyhláška MZd č. 49/1993 Sb., o technických a věcných poža -
davcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění
pozdějších předpisů (zrušena vyhláškou č. 221/2010 Sb.)
Vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a tech-
nické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky
Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění
a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republi-
ky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na
vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška
Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb.,
o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na
věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení), v roce
2011 č. 234/2011 Sb. (zrušena zákonem č. 272/2011 Sb.)
Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální tech-
nické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních
pracovišť domácí péče
Vyhláška MZd č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam
zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 244/2009 Sb. a č. 472/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 397/2010 Sb., v roce 2011 č. 411/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 467/2012 Sb., v roce 2013 č. 421/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 326/2014 Sb.
Vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojiš-
tění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
Vyhláška č. 471/2009 Sb., o stanovení hodnoty bodu, výše
úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojiš-
tění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2010
Vyhláška č. 464/2008 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojiš-
tění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2009
Vyhláška č. 425/2011 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojiš-
tění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní
péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012
Vyhláška č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
Vyhláška č. 324/2014 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše
úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015
Vyhláška č. 325/2014 Sb., o nákladových indexech věkových
skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015
Vyhláška MZd č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah
a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění pozděj-
ších předpisů (zrušena vyhláškou č. 3/2010 Sb.)
Vyhláška č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozme-
zí preventivních prohlídek (zrušena vyhláškou č. 70/2012 Sb.)
Vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách 
Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradě léčiv a potravin pro zvlášt-
ní lékařské účely
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Vyhláška MZd č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné
službě, ve znění pozdějších předpisů (zrušena zákonem
č. 372/2011 Sb.)
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 206/2009 Sb.
a č. 227/2009 Sb., v roce 2010 č. 347/2010 Sb. a č. 427/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 73/2011 Sb., č. 364/2011 Sb., č. 366/2011 Sb.,
č. 375/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb., v roce 2012 č. 331/2012 Sb.,
č. 384/2012 Sb. a č. 401/2012 Sb., v roce 2013 č. 45/2013 Sb.,
č. 303/2013 Sb. a č. 313/2013 Sb., v roce 2014 č. 101/2014 Sb.
a č. 254/2014 Sb.
Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, v roce č. 2009 č. 239/2009 Sb., v roce 2010
č. 162/2010 Sb., v roce 2012 č. 391/2011 Sb., v roce 2013
č. 389/2013 Sb.
Vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení
karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení
potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty
sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu
sociálního pracovníka, v roce 2012 ve znění vyhlášky
č. 203/2012 Sb.
Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam
nemocí z povolání (k 1. 1. 2008 zrušeno zákonem č.266/2006 Sb.
účinnost zákona posunuta, nařízení vlády platí dále), v roce
2011 ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb., v roce 2014
č. 168/2014 Sb.
Vyhláška MZd č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při
uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických
zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění pozdějších
předpisů (zrušena vyhláškou č. 104/2012 Sb.)
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 povo-
lání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc
z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška
o posuzování nemocí z povolání)
Vyhláška MZd č. 145/1988 Sb., o Úmluvě o závodních zdra-
votních službách (č. 161)
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb., v roce 2010
č. 196/2010 Sb., v roce 2011 č. 375/2011 Sb. (zrušen záko-
nem č. 268/2014 Sb.)
Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích
a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MZd č. 356/2001 Sb., o povolování výjimek ze spl-
nění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro
jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zve-
řejňovaných údajů o jejich povolení 
Vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemo-
cem, v roce 2009 ve znění vyhlášky č. 65/2009 Sb.
a č. 443/2009 Sb., v roce 2010 č. 299/2010 Sb. 
Vyhláška č. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky před-
cházení a vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienic-
ké požadavky na provoz zdravotnických zařízení a zařízení

a ústavů sociální péče (zrušena vyhláškou č. 306/2012 Sb.)
Vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku
a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích
na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
Vyhláška MZd č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších
podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech
ochrany veřejného zdraví, ve znění vyhlášky č. 472/2006 Sb.
Vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma
elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o jakosti kon-
troly pitné vody a vody koupališť, ve znění vyhlášky
č. 134/2004 Sb.
Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnosti zdravotnických pracovní-
ků a jiných odborných pracovníků
Vyhláška MZd č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení
ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadav-
cích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu
kosmetických prostředků (vyhláška o kosmetických prostřed-
cích), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 99/2009 Sb.
(zrušena vyhláškou č. 448/2009 Sb.)
Vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických poža-
davků na kosmetické prostředky, v roce 2010 ve znění vyhlá-
šek č.89/2010 Sb. a č.220/2010 Sb., v roce 2011 č.262/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 244/2012 Sb., v roce 2013 č. 26/2013 Sb.,
s výjimkou posledně citovaného předpisu ostatní zrušeny
zákonem č. 223/2013 Sb. Poznámka: vyhláška č. 26/2013 Sb. –
v roce 2014 zrušena vyhláškou č. 27/2014 Sb.
Vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 127/2009 Sb., v roce
2011 č. 111/2011 Sb.
Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu
vody, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.
Vyhláška MZd č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na
hračky a výrobky pro děti do věku 3 let, ve znění vyhlášky
č. 521/2005 Sb.
Vyhláška MZd č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích
na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.;
v roce 2010 č. 320/2010 Sb., v roce 2013 č. 422/2013 Sb.
Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na
stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při
činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky
č. 602/2006 Sb. 
Vyhláška č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poža-
davky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch, ve znění vyhlášky
č. 292/2006 Sb. (zrušena vyhláškou č. 238/2011 Sb.)
Vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických poža-
davků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v písko-
vištích venkovních hracích ploch, v roce 2014 ve znění
vyhlášky č. 97/2014 Sb.
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poža-
davky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2014
č. 83/2014 Sb.
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Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdě-
lávání dětí a mladistvých, v roce 2009 ve znění vyhlášky
č. 343/2009 Sb.
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity
chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní
prostředí pobytových místností některých staveb
Vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na
prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí
Vyhláška č. 386/2007 Sb., kterou se stanoví nemoci, u nichž
se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzár-
ních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího
lékaře (zrušena vyhláškou č. 39/2012 Sb.)
Vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči
Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve
znění pozdějších předpisů (zrušena zákonem č. 372/2011 Sb.)
Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v roce
2013 ve znění vyhlášky č. 236/2013 Sb.
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v roce
2012 ve znění zákona č. 167/2012 Sb. a nálezu Ústavního
soudu č. 437/2012 Sb., v roce 2013 č. 66/2013 Sb.
a č. 303/2013 Sb., v roce 2014 č. 60/2014 Sb.
Vyhláška č. 56/2012 Sb., o příspěvku na úhradu zaopatření
dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let
věku
Vyhláška č. 296/2012 Sb., o požadavcích na poskytovatele
zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické
záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neod-
kladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto
dopravní prostředky
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách,
v roce 2012 ve znění zákona č. 167/2012 Sb., v roce 2013
č. 47/2013 Sb.
Vyhláška č. 391/2013 Sb., o zdravotní způsobilosti k tělesné
výchově a sportu
Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
(vyhláška o pracovnělékařských službách a některých dru-
zích posudkové péče)
Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě,
v roce 2012 ve znění zákona č. 385/2012 Sb.
Vyhláška č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdra-
votnické záchranné službě
Nařízení vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti
zdravotních služeb
Zákon č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, záko-
na o specifických zdravotních službách a zákona o zdravot-
nické záchranné službě
ČSN EN ISO 23908 (85 4000) Ochrana před poraněními ostrý-
mi předměty – Požadavky a metody zkoušení – Přípravek pro
ochranu před ostrými předměty pro injekční jehly pro jedno pou-
žití, zavaděče katetrů a jehel používané pro odběr krve 9.13
ČSN EN 14042 (83 3615) Ovzduší na pracovišti. Návod k apli-
kaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a bio-
logickým činitelům 10.03

ČSN EN 15154 – 3 (83 1901) Bezpečnostní sprchy pro první
pomoc
Část 3: Sprchy bez napojení na vodovodní sítˇ 9.09
Část 4: Zařízení pro vypláchnutí očí bez napojení na vodo-
vodní síť 9.09

ª Resorty, úřady, obchod,
uznávání odborné kvalifikace

Zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2013 ve znění zákona č. 213/2013 Sb.
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a druž-
stvech (zákon o obchodních korporacích)
Zákon ČNR č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2011 ve znění zákona
č. 458/2011 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živno-
stenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 215/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., 285/2009 Sb., č. 292/2009 Sb.
a č. 301/2009 Sb., v roce 2010 č. 145/2010 Sb., č. 155/2010 Sb.,
č. 424/2010 Sb. a č. 427/2010 Sb., v roce 2011 č. 73/2011 Sb.,
č. 152/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 351/2011 Sb.,
č. 355/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb.,
č. 428/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce 2012 č. 53/2012 Sb.,
č. 119/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 169/2012 Sb.,
č. 199/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 221/2012 Sb.
a č. 407/2012 Sb., v roce 2013 ve znění zákonů č. 234/2013 Sb.,
č. 241/2013 Sb., č. 279/2013 Sb., č. 303/2013 Sb., č.308/2013 Sb.
a č. 309/2013 Sb., v roce 2014 č. 127/2014 Sb. a č. 140/2014 Sb.
Zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě
Nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností
Vyhláška MH, MPO a MZem č. 154/1996 Sb., k provádění
kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost
pro provozování živností řemeslných, ve znění vyhlášky
č. 235/2000 Sb. (zrušena zákonem č. 130/2008 Sb.)
Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměně obchodních společností
na družstevní, ve znění pozdějších předpisů, v roce č. 2011
č. 355/2011 Sb. – úplné znění vyhlášeno pod č. 66/2012 Sb.,
v roce 2012 ve znění zákona č. 167/2012 Sb., v roce 2013
č. 303/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam
oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů (rušeno
zákonem č. 130/2008 Sb.)
Nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové
náplně jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(zrušeno nařízením vlády č. 278/2008 Sb.)
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jed-
notlivých živností, v roce 2010 ve znění nařízení vlády
č. 288/2010 Sb., v roce 2012 č. 368/2012 Sb., v roce 2013
č. 365/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 209/2001 Sb., kterým se stanoví seznam
živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze
fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanove-
nou tímto nařízením (zrušeno zákonem č. 130/2008 Sb.)
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Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 215/2009 Sb., č. 217/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 239/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 285/2009 Sb.
a č. 420/2009 Sb., v roce 2010 č. 152/2010 Sb., č. 409/2010 Sb.
a č. 427/2010 Sb., v roce 2011 č. 188/2011 Sb., č. 351/2011 Sb.,
č. 355/2011 Sb., č. 420/2011 Sb. a č. 428/2011 Sb., v roce
2012 č. 167/2012 Sb., č. 202/2012 Sb., č. 396/2012 Sb.
a č. 503/2012 Sb., v roce 2013 č. 179/2013 Sb.
Zákon ČNR č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústřed-
ních orgánů státní správy České republiky
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných
ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 295/2009 Sb., v roce
2011 č. 375/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce 2012
č. 399/2012 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné
způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odbor-
né kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění
vyhlášeno pod č. 331/2008 Sb.), v roce 2012 č. 52/2012 Sb.,
v roce 2014 č. 101/2014 Sb.
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dal-
šího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uzná-
vání výsledků dalšího vzdělávání) (účinnost 1. srpna 2007),
ve znění zákona č. 362/2007 Sb., v roce 2009 č. 223/2009 Sb.
a č. 227/2009 Sb., v roce 2011 č. 375/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 53/2012 Sb.
Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených
k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
v roce 2012 ve znění vyhlášky č. 110/2012 Sb.
Vyhláška č. 213/2004 Sb., kterou se stanoví seznam teoretic-
kých a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a pří-
pravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované
činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství
Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb.,
v roce 2011 č. 375/2011 Sb.
Vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělá-
vání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifiko-
vaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb., v roce 2013
č. 286/2013 Sb., v roce 2014 č. 8/2014 Sb.
Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 zákona č. 227/2009 Sb., v roce
2011 č. 105/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb. 
Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů
a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné
správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy),
v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb., v roce 2011
č. 8/2011 Sb. a č. 464/2011 Sb., v roce 2012 č. 457/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 408/2013 Sb., v roce 2014 č. 347/2014 Sb.

Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, v roce 2013
ve znění zákona č. 278/2013 Sb.
Vyhláška č. 248/2009 Sb., kterou se stanoví seznam jednotli-
vých kontaktních míst
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky
a o změně souvisejících zákonů, v roce 2011 ve znění zákona
č. 366/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 331/2012 Sb.
a č. 401/2012 Sb., v roce 2013 č. 306/2013 Sb., v roce 2014
č. 250/2014 Sb. a č. 254/2014 Sb.
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně některých zákonů v souvis-
losti s přijetím zákona o státní službě

ª Odbory

Zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2011 č. 73/2011 Sb.
Zákon č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi
odborovými orgány a zaměstnavateli, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozděj-
ších předpisů (zákon zrušen k datu nabytí účinnosti zákona
č. 89/2012 Sb.)
Sdělení MZV č. 470/1990 Sb., o Úmluvě o provádění zásad
práva organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 98)
Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních
potřeb, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010
č. 365/2010 Sb., v roce 2013 č. 434/2013 Sb.

ª Kontrola, státní odborný
dozor, Policie ČR, obecní
policie, Vojenská policie

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb., v roce 2011 č.73/2011 Sb.,
č. 341/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 365/2011 Sb.
a č. 367/2011 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb., č. 136/2014 Sb.,
č. 247/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 266/2005 Sb., kterou se stanoví vzor a provedení
průkazu inspektora Státního úřadu inspekce práce a oblast-
ních inspektorátů práce
Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, ve znění
zákona č. 138/2006 Sb.
Zákon ČNR č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb. (předpis
k datu 1. 1. 2014 zrušen)
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v sou-
vislosti s přijetím kontrolního řádu
Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bez-
pečností práce, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 223/2009 Sb., v roce 2011 č. 341/2011 Sb.
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Vyhláška MPSV č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za čin-
nost organizací státního odborného dozoru při provádění
dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve
znění vyhlášky č. 112/2005 Sb., v roce 2013 č. 461/2013 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 20/1989 Sb., o Úmlu-
vě o bezpečnosti a zdraví pracovníků a o pracovním prostře-
dí (č. 155)
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 41/2009 Sb. (úplné znění vydáno pod
č. 43/2009 Sb.) a č. 227/2009 Sb., v roce 2010 č. 427/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 142/2012 Sb.
a č. 494/2012 Sb., v roce 2013 č. 303/2013 Sb., v roce 2014
č. 64/2014 Sb.
Vyhláška č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní
policii
Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších
předpisů
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v roce 2009
č. 41/2009 Sb., v roce 2010 č. 153/2010 Sb., v roce 2011
č. 150/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 375/2011 Sb.
a č. 459/2011 Sb., v roce 2013 č. 105/2013 Sb., č. 273/2013 Sb.
a č. 303/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Zákon č. 274/2008 Sb., kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o Policii ČR, ve znění zákona
č. 480/2008 Sb., v roce 2010 č. 427/2010 Sb., v roce 2011
č. 375/2011 Sb.
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci policejních
sborů a o změně souvisejících zákonů, v roce 2014
č. 64/2014 Sb.
Zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně někte-
rých zákonů (zákon o Vojenské policii)
Vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního
označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru slu-
žebního průkazu a barevného provedení a označení doprav-
ních a speciálních prostředků Vojenské policie
Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb.,
a č. 490/2009 Sb., v roce 2010 č. 155/2010 Sb., v roce 2011
č. 458/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb. a č. 407/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 308/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
a č. 250/2014 Sb. 
Vyhláška č. 65/2014 Sb., o vzoru služebního průkazu zaměst-
nance České obchodní inspekce
Zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí
a její působnost v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpi-
sů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
a č. 250/2014 Sb.
Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské
inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb.
a č. 291/2009 Sb., v roce 2012 č. 407/2012 Sb., v roce 2014
č. 138/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.

ª Právní problematika,
poplatky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 7/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb., v roce
2012 ve znění zákona č. 167/2012 Sb., v roce 2013
č. 303/2013 Sb., v roce 2014 č. 250/2014 Sb.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona
č. 306/2009 Sb., v roce 2011 č. 181/2011 Sb., č. 330/2011 Sb.,
č. 357/2011 Sb., č. 375/2011 Sb., č. 420/2011 Sb.
a č. 458/2011 Sb., v roce 2012 č. 193/2012 Sb., č. 360/2012 Sb.,
č. 390/2012 Sb., č. 399/2012 Sb. a č. 494/2012 Sb., v roce
2013 č. 105/2013 Sb., č. 241/2013 Sb. a nález Ústavního
soudu č. 259/2013 Sb., v roce 2014 č. 141/2014 Sb.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním soudním řízení (trestní
řád), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 7/2009 Sb.,
č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb., č. 218/2009 Sb., č. 272/2009 Sb.
a č. 306/2009 Sb., v roce 2010 č. 197/2010 Sb., v roce 2011
č. 150/2011 Sb., č. 181/2011 Sb., č. 207/2011 Sb.,
č. 330/2011 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 357/2011 Sb.
a č. 459/2011 Sb., v roce 2012 ve znění nálezu Ústavního
soudu vyhlášeného pod č. 43/2012 Sb., zákona č. 193/2012 Sb.,
č. 273/2012 Sb. a č. 390/2012 Sb., v roce 2013 č. 45/2013 Sb.
a č. 105/2013 Sb., v roce 2014 č. 141/2014 Sb.
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 41/2009 Sb., č. 52/2009 Sb.,
č. 306/2009 Sb. a č. 346/2009 Sb., v roce 2010 č. 150/2010 Sb.,
č. 153/2010 Sb. a č. 199/2010 Sb., v roce 2011 č. 133/2011 Sb.
a č. 366/2011 Sb., v roce 2012 č. 142/2012 Sb., č. 237/2012 Sb.,
č. 390/2012 Sb. a č. 494/2012 Sb., v roce 2013 č. 102/2013 Sb.
a č. 300/2013 Sb.
Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka
nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 9/2009 Sb., č. 41/2009 Sb.,
č. 141/2009 Sb., č. 197/2009 Sb., č. 206/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 301/2009 Sb., č. 346/2009
Sb. a č. 420/2009 Sb., v roce 2010 č. 132/2010 Sb.,
č. 148/2010 Sb., č. 153/2010 Sb., č. 160/2010 Sb.,
č. 343/2010 Sb. a č. 427/2010 Sb., v roce 2011 č. 30/2011 Sb.,
č. 105/2011 Sb., č. 133/2011 Sb. a č. 134/2011 Sb.,
č. 152/2011 Sb., č. 188/2011 Sb., č. 245/2011 Sb.,
č. 249/2011 Sb., č. 255/2011 Sb., č. 262/2011 Sb.,
č. 300/2011 Sb., č. 308/2011 Sb., č. 329/2011 Sb.,
č. 344/2011 Sb., č. 349/2011 Sb., č. 350/2011 Sb.,
č. 357/2011 Sb., č. 367/2011 Sb., č. 375/2011 Sb.,
č. 428/2011 Sb., č. 457/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce
2012 č. 19/2012 Sb., č. 37/2012 Sb., č. 53/2012 Sb.,
č. 119/2012 Sb., č. 169/2012 Sb., č. 172/2012 Sb.,
č. 202/2012 Sb., č. 221/2012 Sb., č. 225/2012 Sb., 
č.274/2012 Sb., č.350/2012 Sb., č.359/2012 Sb., č.375/2012 Sb.,
č. 399/2012 Sb., č. 407/2012 Sb., č. 428/2012 Sb.,
č. 502/2012 Sb. a č. 503/2012 Sb., v roce 2013 č. 50/2013 Sb.,
č. 69/2013 Sb., č. 102/2013 Sb., č. 170/2013 Sb., č. 185/2013 Sb.,
č. 186/2013 Sb., č. 232/2013 Sb., č. 239/2013 Sb.,
č. 241/2013 Sb., č. 257/2013 Sb., č. 273/2013 Sb.,
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č. 279/2013 Sb., č. 281/2013 Sb., č. 313/2013 Sb. a zákonné
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., v roce 2014 č. 101/2014 Sb.,
č. 127/2014 Sb., č. 187/2014 Sb., č. 249/2014 Sb.,
č. 257/2014 Sb., č. 259/2014 Sb., č. 268/2014 Sb.
a č. 331/2014 Sb.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 7/2009 Sb. a č. 320/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 118/2010 Sb., v roce 2011 č. 303/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 369/2012 Sb., v roce 2014 č. 250/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým
a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství,
a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spo-
čívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu
a za jiné metody s dopingovým účinkem, v roce 2012 ve znění
nařízení vlády č. 2/2012 Sb.
Nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního
zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za
rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní
látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trest-
ního zákoníku, v roce 2012 ve znění nařízení vlády č. 3/2012 Sb.

ª Školství

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě
v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
vyhlášky č. 43/2006 Sb., v roce 2012 č. 214/2012 Sb.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 49/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb. a č. 378/2009 Sb., v roce 2010 č. 427/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 73/2011 Sb., č. 331/2011 Sb., č. 375/2011 Sb.,
č. 420/2011 Sb., č. 458/2011 Sb. a č. 470/2011 Sb., v roce
2012 č. 53/2012 Sb., č. 333/2012 Sb. a č. 370/2012 Sb., v roce
2013 č.241/2013 Sb. a zákonné opatření Senátu č.344/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho
ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřízených
Ministerstvem vnitra, v roce 20123 ve znění vyhlášky
č. 260/2013 Sb.
Vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zaříze-
ní zřizované Ministerstvem vnitra provádí některá ustanovení
školského zákona, ve znění vyhlášky č. 323/2008 Sb., v roce
2010 č. 21/2010 Sb., v roce 2013 č. 261/2013 Sb.
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazu dětí, žáků a stu-
dentů, v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.
Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních ško-
lách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012 č. 86/2012 Sb.
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři, ve znění vyhlášky č. 374/2006 Sb., v roce
2009 č. 400/2009 Sb.

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve
znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve střed-
ních školách závěrečnou zkouškou a ukončování vzdělávání
v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.,
v roce 2014 č. 36/2014 Sb.
Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování
vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v roce
2010 ve znění vyhlášek č. 90/2010 Sb. a č. 274/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 54/2011 Sb. a č. 273/2011 Sb., v roce 2012
č. 371/2012 Sb., v roce 2014 č. 173/2014 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a dopl-
nění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 110/2009 Sb.
a č. 419/2009 Sb., v roce 2010 č. 159/2010 Sb., v roce 2011
č. 365/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb., v roce 2013 č. 48/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2009 č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 422/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 159/2010 Sb., v roce 2011 č. 420/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 198/2012 Sb. a č. 333/2012 Sb., v roce 2014
č. 197/2014 Sb.
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému
pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006
Sb., v roce 2013 č. 329/2013 Sb., v roce 2014 č. 272/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělávání
v základním, středním a vyšším odborným vzděláváním, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 98/2009 Sb.
a č. 242/2009 Sb. (zrušeno nařízením vlády č. 211/2010 Sb.)
Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání
v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, v roce
2012 ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb., v roce 2014
č. 167/2014 Sb.
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých
náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění
vyhlášky č. 454/2006 Sb., v roce 2012 č. 256/2012 Sb.
Vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělá-
vání, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011 ve znění
vyhlášky č. 431/2011 Sb., v roce 2013 č. 86/2013 Sb.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních, v roce 2011
ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., v roce 2014 č. 103/2014 Sb.
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studen-
tů mimořádně nadaných, v roce 2011 ve znění vyhlášky
č. 147/2011 Sb., v roce 2014 č. 103/2014 Sb.
Vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zaří-
zení zřizovaná Ministerstvem obrany provádějí některá usta-
novení školského zákona 
Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového
pojištění považují za studium na středních nebo vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010
č. 252/2010 Sb.
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Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně
výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011
č. 352/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 89/2012 Sb.,
č. 333/2012 Sb. a č. 401/2012 Sb., v roce 2013 č. 303/2013 Sb.
Vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských
zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb., v roce 2014
č. 124/2014 Sb.
Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění
vyhlášky č. 107/2008 Sb., v roce 2011 č. 463/2011 Sb.
Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce,
které se pro účely státní sociální podpory a důchodového
pojištění považují za studium na středních školách

ª Normalizace, zkušebnictví,
metrologie

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků
a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti
výrobků), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 281/2009 Sb. a č. 490/2009 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
vadou výrobku, ve znění zákona č. 209/2000 Sb. (zrušen
zákonem č. 89/2012 Sb.)
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb., č. 298/2009 Sb. a č. 301/2009 Sb., v roce
2010 č.155/2010 Sb., v roce 2011 č.28/2011 Sb., č.139/2011 Sb.,
č. 211/2011 Sb., č. 219/2011 Sb. a č. 468/2011 Sb., v roce
2012 č. 221/2012 Sb. a č. 238/2012 Sb., v roce 2013
č. 303/2013 Sb. a č. 476/2013 Sb., v roce 2014 č. 356/2014 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb. a č. 490/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 155/2010 Sb., v roce 2011 č. 34/2011 Sb.,
v roce 2013 č. 100/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Sdělení MPO č. 438/2008 Sb., o zrušení pověření Českého
normalizačního institutu, příspěvkové organizace, zabezpe-
čováním tvorby a vydáváním českých technických norem
Vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnos-
ti související se zabezpečováním vydávání a distribuce čes-
kých technických norem a úplata za jejich poskytování, v roce
2014 ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech pro poskytování
informací v oblasti technických předpisů, technických doku-
mentů a technických norem, ve znění nařízení vlády
č. 178/2004 Sb., v roce 2014 č. 25/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá naří-
zení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o tech-
nických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozděj-
ších předpisů

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané
výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2010 č. 88/2010 Sb.
Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení
vlády č. 312/2005 Sb.
Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická
podoba české značky shody, její provedení a umístění na
výrobku, ve znění nařízení vlády č. 585/2002 Sb.
Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění
pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 291/2000 Sb., kterým se stanoví grafická
podoba označení CE (zrušeno zákonem č. 490/2009 Sb.)
Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na radiová a na telekomunikační koncová zaříze-
ní, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na chladící zařízení
Nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na aktivní implantabilní 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, v roce 2009 č. 307/2009 Sb., v roce 2011 č.66/2011 Sb.
(zrušeno zákonem č. 268/2014 Sb.)
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění nařízení
vlády č. 305/2006 Sb., v roce 2009 č. 315/2009 Sb., v roce
2014 č. 80/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro,
v roce 2009 ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb., v roce
2011 č. 67/2011 Sb., v roce 2012 č. 223/2012 Sb. (zrušeno
zákonem č. 268/2014 Sb.)
Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na výbušniny pro civilní používání při jejich uvádě-
ní na trh, ve znění nařízení vlády č. 416/2003 Sb.
Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na
zařízení pro dopravu osob
Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na stavební výrobky označené CE, ve znění
pozdějších předpisů (zrušeno zákonem č. 100/2013 Sb.)
Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na váhy s neautomatickou činností
Nařízení vlády č. 616/2006 Sb., o technických požadavcích
na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Nařízení vlády č. 198/2007 Sb., o bezpečnosti zapalovačů
uváděných na trh
Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na hračky, ve znění pozdějších předpisů – v roce
2010 ve znění nařízení vlády č. 1/2010 Sb. (zrušeno naříze-
ním vlády č. 86/2011 Sb.)
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Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na
hračky, v roce 2013 č. 24/2013 Sb. a č. 339/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na jednoduché tlakové nádoby (ruší nařízení vlády
č. 175/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na osobní ochranné prostředky (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 (ruší nařízení vlády
č. 177/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb.)
Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro pou-
žití v prostředí s nebezpečím výbuchu (ruší nařízení vlády
č. 176/1997 Sb., ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb.)
Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích
na strojní zařízeních (účinnosti 29. prosince 2009 – zrušilo
nařízení vlády č. 24/2003 Sb.), ve znění nařízení vlády
č. 170/2011 Sb., v roce 2012 č. 229/2012 Sb.
Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících
kapalná nebo plynná paliva (ruší nařízení vlády č. 180/1999 Sb.,
ve znění nařízení vlády č. 289/2000 Sb.), ve znění pozdějších
předpisů
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na tlaková zařízení (ruší nařízení vlády
č. 182/1999 Sb., ve znění nařízení vlády č. 290/2000 Sb.), ve
znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb. 
Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na výtahy (ruší nařízení vlády č. 14/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění pozděj-
ších předpisů (zrušeno nařízením vlády č. 208/2011 Sb.)
Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích
na přepravitelná technická zařízení 
Nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění naří-
zení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení
vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technic-
kých požadavcích na výrobky a o změně a doplnění někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení
vlády č. 212/2007 Sb., v roce 2009 č. 245/2009 Sb., v roce
2011 č. 65/2011 Sb.
Nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích
na provozování a technickou propojenost evropského želez-
ničního systému, ve znění nařízení vlády č. 371/2007 Sb.,
v roce 2010 č. 289/2010 Sb., v roce 2012 č. 88/2012 Sb.
Nařízení vlády č. 174/2005 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená
rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry
a pohonné hmoty rekreačních plavidel a vodních skútrů
Nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích
na námořní zařízení, v roce 2010 ve znění nařízení vlády
č. 113/2010 Sb., v roce 2011 č. 228/2011 Sb., v roce 2012
č. 335/2012 Sb.

Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na měřidla, v roce 2010 ve znění nařízení vlády
č. 246/2010 Sb.
Nařízení vlády č. 481/20012 Sb., o omezení používání někte-
rých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zaří-
zeních
Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách
a ostatních jednotkách a o jejich označování, v roce 2009 ve
znění vyhlášky č. 424/2009 Sb.
Zákon ČNR č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní
správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního
zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2014 ve
znění zákona č. 250/2014 Sb.
Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 223/2009 Sb., v roce 2010
č. 155/2010 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb.
Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost
a správnost měřidel a měření, ve znění vyhlášky č. 344/2002 Sb.,
v roce 2010 č. 229/2010 Sb.
Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla
k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010 ve znění vyhlášky
č. 204/2010 Sb., v roce 2011 č. 285/2011 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 5/1989 Sb., o Úmluvě
o systému posuzování jakosti a certifikace vzájemně dodáva-
ných výrobků
Sdělení MPO č. 237/1997 Sb., o pověření Českého normali-
začního institutu zabezpečováním a vydáváním českých tech-
nických norem
Sdělení MPO č. 238/1997 Sb., o pověření Českého institutu
pro akreditaci prováděním akreditace

ª Bezpečnost jaderných zařízení

Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb. a č. 227/2009 Sb., v roce
2011 č. 249/2011 Sb., č. 250/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 350/2012 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpeč-
nosti vybraných zařízení 
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 214/1997 Sb., o zabezpečování jakosti při činnostech sou-
visejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedou-
cích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení
vybraných zařízení do bezpečnostních tříd (zrušena vyhláš-
kou č. 132/2008 Sb.)
Vyhláška č. 132/2008 Sb., o systému jakosti při provádění
a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné
energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti
vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpeč-
nostních tříd
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Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 215/1997 Sb., o kritériích na umisťování jaderných zaříze-
ní a velmi významných zdrojů ionizujícího záření
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 106/1998 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační
ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při
jejich provozu
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 195/1999 Sb., k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační
ochrany a havarijní připravenosti
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky
č. 499/2005 Sb., v roce 2012 č. 389/2012 Sb.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 317/2002 Sb., o typovém schvalování souborů pro přepra-
vu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktiv-
ních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření
a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních
látek (o typovém schvalování a přepravě)
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připra-
venosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího
záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu
a havarijního řádu, ve znění vyhlášky č. 2/2004 Sb.
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
č. 319/2002 Sb., o funkci a organizaci celostátní radiační
monitorovací sítě, ve znění vyhlášky č. 27/2006 Sb.
Sděleni MZV č. 465/1990 Sb., o Úmluvě o ochraně pracují-
cích před ionizujícím zářením
Sdělení MZV č. 67/1998 Sb., o Úmluvě o jaderné bezpečnosti
(MOP č. 115)
Vyhláška č. 185/2003 Sb., o vyzařování jaderného zařízení
nebo pracoviště III. a IV. kategorie z provozu
Vyhláška č. 213/2010 Sb., o evidenci a kontrole jaderných
materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy
Evropského společenství
ČSN EN 60671 (35 6645) Jaderné elektrárny – Systémy kontro-
ly a řízení důležité pro bezpečnost – Přehledové zkoušky 7.12
ČSN EN 62340 (35 6673) Jaderné elektrárny – Systémy kon-
troly a řízení důležité pro bezpečnost – Požadavky na zvlád-
nutí poruchy se společnou příčinou (CCF) 4.11

ª Vyhláška ČÚBP stanovící
základní požadavky k zajištění
BP a TZ, NV vydaná jako
prováděcí předpisy k zákoníku
práce pro oblast BOZP
nezařazená u souborů podle
problematiky, zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah
a podmínky poskytování osobních ochranných pracovních
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zaří-
zení, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší poža-
davky na bezpečný provoz a používání strojů, technických
zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evi-
dence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu
o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pra-
covní úraz a zasílá záznam o úrazu (zrušeno ke dni 1. 1. 2011
nařízením vlády č. 201/2010 Sb.)
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů,
hlášení a zasílání záznamu o úrazu (účinnost 1. 1. 2011),
v roce 2014 ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.
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.
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích
na pracoviště a pracovní prostředí 
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 čin-
nosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 223/2009 Sb., v roce 2011 č. 365/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 225/2012 Sb.
Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace
a provádění zkoušek z odborné způsobilosti 

ª Požární ochrana

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb., v roce 2011
č. 341/2011 Sb. a č. 350/2011 Sb., v roce 2012 č. 350/2012 Sb.,
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v roce 2013 č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2013 ve znění zákona
č. 160/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (zrušena vyhláškou č. 97/2008 Sb.)
Nařízení vlády č. 263/2013 Sb., o paušální výši náhrady
nákladů zásahu
Vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů
příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky,
jejich používání a způsob vnějšího označení, a vzoru služeb-
ního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu
příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky),
v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 349/2013 Sb.
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bez-
pečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2013 č. 303/2013 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2010 č. 151/2010 Sb., v roce 2011 č. 375/2011 Sb.,
v roce 2013 č. 303/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu
č. 344/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabez-
pečení integrovaného záchranného systému, ve znění
vyhlášky č. 429/2003 Sb. 
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně někte-
rých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2010 č. 153/2010 Sb. a č. 430/2010 Sb. (úplné znění
vyhlášeno pod č. 118/2011 Sb.), v roce 2011 ve znění záko-
na č. 375/2011 Sb., v roce 2013 č. 303/2013 Sb., v roce 2014
č. 64/2014 Sb.
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro kri-
zové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů (zrušena naříze-
ním vlády č. 91/2010 Sb.)
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bez-
pečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv 
Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické
podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěs-
ných požárních dveří
Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární
techniky, v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Vyhláška MV č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách
věcných prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády
č. 352/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 456/2006 Sb., v roce
2009 č. 102/2009 Sb. (zrušena vyhláškou č. 69/2014 Sb.)
Vyhláška č. 69/2014 Sb., o technických podmínkám věcných
prostředků požární ochrany
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 požár-
ní ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška
o požární prevenci), v roce 2014 ve znění vyhlášky
č. 221/2014 Sb.
Vyhláška MV č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jedno-
tek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.,
v roce 2012 č. 200/2012 Sb.
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způ-
sobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných
sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí nebo podniků
Vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobní způsobilosti, která je
předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve
znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární
ochrany staveb, v roce 2011 ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
ČSN 01 3495 Výkresy ve stavebnictví. Výkresy požární bez-
pečnosti staveb 6.97
ČSN 01 8013 Požární tabulky 4.65, změny a.5.66, 2 10.95
ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace – Úni-
kové a evakuační plány 5.11
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 12.97
ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signa-
lizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, ser-
vis a údržba 9.11, změna Z 1.8.13
ČSN EN 54-1, 2, 3, 3 ed. 2, 4–12, 16, 18, 20, 21, 23, 24 a 25
(34 2710) Elektrická požární signalizace
Část 1: Úvod 9.11
Část 2: Ústředna 2.99
Část 3: Požární poplachová zařízení. Sirény 4.02, změny

A 1 6.03, A 2 1.07, Z 1
Část 3 ed. 2: Požární poplachová zařízení 12.14
Část 4: Napájecí zdroj 2.99, změny A 1 9.93, A 2 3.07
Část 5: Hlásiče teplot. Bodové hlásiče 12.01, změna A 1 6.03
Část 7: Hlásiče kouře. Hlásiče bodového využívající rozptý-

leného světla, vysílaného světla a ionizace 10.01,
změna A 1 6.03

Část 10: Hlásiče plamene. Bodové hlásiče 12.02, změna A 1
5.06

Část 11: Tlačítkové hlásiče 3.02, změna A 1 5.06
Část 12: Hlásiče kouře. Hlásiče lineární využívající optického

světelného paprsku 7.03
Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení 6.08
Část 18: Vstupní/výstupní zařízení 6.06
Část 20: Nasávací hlásiče 1.07, oprava 1 2.09 (vydaná tiskem)
Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení 1.07
Část 23: Požární poplachová zařízení – Optická výstražná

zařízení 10.10
Část 24: Komponenty pro hlasové výstražné systémy – repro-

duktory 2.09
Část 25: Komponenty využívající radiové spoje 1.09, oprava

1 12.10 (vydaná tiskem), oprava 2 5.12 (vydaná tiskem)
ČSN 34 3085 Elektrotechnické predpisy ČSN. Predpisy pre
zachádzanie s elektrickým zariadením pri požiaroch a záto-
pách 1.62
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ČSN EN 1866-1, 2, 3 (38 9161) Pojízdné hasicí přístroje
Část 1: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zku-

šební metody 2.08
Část 2: Požadavky na konstrukci, odolnost vůči tlaku

a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nevyšším
dovoleným tlakem 30 bar nebo menším, které splňu-
jí požadavky EN 1866-1 

Část 3: Požadavky na sestavu, konstrukci a odolnost vůči
tlaku hasicích přístrojů CO2, které splňují požadavky
EN 1866-1, 2.14

ČSN EN 12845+A2 (38 9211) Stabilní hasicí zařízení –
Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba 10.09
ČSN EN 13565-2 (38 9221) Stabilní hasicí zařízení. Pěnová
zařízení 
Část 2: Navrhování, konstrukce a údržba 11.09, oprava 1

12.10 (vydaná tiskem)
ČSN ISO 6183 (38 9230) Hasicí zařízení – Hasicí zařízení na
oxid uhličitý pro použití v objektech – Návrh a instalace 6.12
ČSN EN 1846-1, 2+A1 a 3 (38 9301) Požární automobily
Část 1: Terminologie a označení 10.11
Část 2: Obecné požadavky – Bezpečnost a provedení 2.14
Část 3: Pevně zabudovaná zařízení – Bezpečnost a prove-

dení 6.14
ČSN EN 14466 (38 9305) Požární čerpadla. Přenosné motorové
stříkačky. Požadavky na bezpečnost a provedení, zkoušky 3.09
ČSN EN 10281, 2+A2 (38 9310) Požární čerpadla. Požární
odstředivá čerpadla se zařízením pro zavodnění 
Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky 5.09
Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadav-

ků 5.09
ČSN EN 14710-1, 2+A1 (39 9315) Požární bezpečnost.
Požární odstředivá čerpadla bez zařízení pro zavodnění 
Část 1: Třídění, všeobecné a bezpečnostní požadavky 9.05
Část 2: Ověřování všeobecných a bezpečnostních požadav-

ků 10.08
ČSN EN 1777 (38 9330) Hydraulické plošiny pro hasičské
a záchranné jednotky – Bezpečnostní požadavky a zkoušení 8.10
ČSN EN 14043 (38 9331) Výšková požární technika –
Automobilové žebříky se současnými pohyby – Požadavky na
bezpečnost a provedení a zkušební metody 10.14

ČSN EN 14044 (38 9332) Výšková požární technika –
Automobilové žebříky s postupnými pohyb – Požadavky na
bezpečnost a provedení a zkušební metody 10.14
ČSN EN 13731 (38 9350) Systémy zdvihacích vaků pro hasiče
a záchranné jednotky. Požadavky na bezpečnost a provedení
10.08
ČSN EN 157671, 2 a 3 (38 9482) Přenosné prostředky pro
dodávku hasiva požárními čerpadly – Přenosné lafetové
proudnice
Část 1: Všeobecné požadavky na přenosné lafetové proud-
nice 12.09
Část 2: Vodní hubice 12.09
Část 3: Pěnotvorná zařízení 12.10
ČSN EN 694 (38 9501) Požární hadice – Tvarově stálé hadi-
ce pro stabilní zařízení 10.14
ČSN EN 14540 (38 9504)Požární hadice – Izolované zplošti-
telné hadice pro stabilní systémy 11.14

ČSN EN 15889 (38 9505) Požární hadice – Zkušební Metody
1.12
ČSN EN 14339 (38 9511) Podzemní požární hydranty 2.06
ČSN EN 14384 (38 9512) Nadzemní požární hydranty 2.06
ČSN EN 1147 (38 9800) Přenosné žebříky pro hasiče 10.10
ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice 11.06
ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti 
Část 1: Základní požadavky 1.13
ČSN EN 1634-1, 3 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti
dveřních a uzávěrových sestav 
Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů 10.00, změna Z 1
12.06
Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů 2.02
ČSN EN 1365-1 (73 0854) Zkoušení požární odolnosti nos-
ných prvků
Část 1: Stěny 3.13
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb. Zásobování požár-
ní vodou 6.03
ČSN 73 0875 Požární bezpečnost staveb – Stavební pod-
mínky pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci
požárně bezpečnostního řešení 4.11
ČSN EN 659+A1 (83 2366) Ochranné rukavice pro hasiče
8.08, oprava 1 9.09 (vydaná tiskem)

ª Ochrana životního prostředí
a chemie

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním pro-
středí, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 380/2009
Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 6/2010 Sb.)
Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provádění některých ustanovení
zákona o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozděj-
ších předpisů
Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 346/2009 Sb.,
v roce 2012 č. 239/2012 Sb., v roce 2014 č. 250/2014 Sb.
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostře-
dí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posu-
zování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpi-
sů, v roce 2009 č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.a č. 436/2009 Sb.
(úplné znění vyhlášeno pod č. 49/2010 Sb.), v roce 2012
č. 38/2011 Sb., č. 167/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb.
Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě
dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní
prostředí 
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování
životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašova-
cích povinností v oblasti životního prostředí a o změně někte-
rých zákonů, v roce 2009 ve znění zákona č. 227/2009 Sb.,
v roce 2011 č. 77/2011 Sb., v roce 2013 č. 169/2013 Sb.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 223/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 349/2009 Sb.
a č. 381/2009 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 18/2010),
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v roce 2012 č. 350/2012 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.,
č. 175/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2009 č. 262/2009 Sb., v roce 2010 č. 189/2010 Sb.,
v roce 2012 č. 393/2012 Sb. 
Vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvořením sousta-
vy NATURA 2000, ve znění vyhlášky č. 390/2006 Sb.
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a její
nápravě a o změně některých zákonů, v roce 2009 ve znění
zákona č. 227/2009 Sb.
Vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, o podkladech
k vyhlašování, evidenci a o označování chráněných území
Vyhláška č. 246/2014 Sb., o zrušení některých právních před-
pisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Vyhláška č. 323/2011 Sb., o zrušení některých právních před-
pisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolení jejich
kácení, v roce 2014 ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých záko-
nů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 157/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce
2010 č.150/2010 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č.273/2010 Sb.),
v roce 2011 č. 77/2011 Sb. a č. 151/2011 Sb., v roce 2012
č. 85/2012 Sb., č. 350/2012 Sb. a č. 501/2012 Sb., v roce 2013
č. 275/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb., v roce 2014 č. 61/2014 Sb.,
č. 64/2014 Sb. a č. 187/2014 Sb.
Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evi-
dence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stano-
visek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vod-
ního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované
prevenci (o vodoprávní evidenci)
Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích
stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracová-
ní, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systé-
mů veřejné správy
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se
závažnými látkami a náležitosti havarijního plánu, způsobu
a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňo-
vání jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky
č. 175/2011 Sb., v roce 2014 č. 66/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách pří-
pustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, nále-
žitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění naříze-
ní vlády č. 229/2007 Sb., v roce 2011 č. 23/2011 Sb.
Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů
povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciá-
lu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod
a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povr-
chových vod
Vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, ve znění vyhlášky
č. 110/2005 Sb. (zrušena vyhláškou č. 123/2012 Sb.)

Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpad-
ních vod do vod povrchových
Vyhláška MZem č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam
významných vodních toků a způsob provádění činností souvi-
sejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody
využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
(zrušena vyhláškou č. 157/2011 Sb.)
Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech na zvlá-
dání povodňových rizik, v roce 2014 ve znění vyhlášky
č. 49/2014 Sb.
Vyhláška MZem č. 471/2001 Sb., o technicko bezpečnostním
dohledu nad vodními díly, v roce 2010 ve znění vyhlášky
č. 255/2010 Sb.
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodo-
vodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v roce
2009 č. 281/2009 Sb., v roce 2013 č. 275/2013 Sb., v roce
2014 č. 48/2014 Sb.
Vyhláška MZem. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011 ve
znění vyhlášky č. 120/2011 Sb.
Vyhláška MZem. č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měře-
ní množství a jakosti vody, v roce 2011 ve znění vyhlášky
č. 93/2011 Sb.
Vyhláška MZem. č. 195/2002 Sb., o náležitostech manipulač-
ních řádů a provozních řádů vodních děl (k datu 1. srpna 2011
zrušena vyhláškou č. 216/2011 Sb.)
Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních
řádů a provozních řádů vodních děl 
Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění odpadních vod a náležitosti povolení
k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
Nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování zne-
čištění odpadních vod, provádění odečtu množství znečištění
a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrcho-
vých vod
Vyhláška č. 155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využí-
vaných pro koupání
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu
a o změně některých souvisejících zákonů, v roce 2013
č. 280/2013 Sb.
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 9/2009 Sb.
č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2010 č. 402/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 503/2012 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Vyhláška č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrob-
nosti ochrany zemědělského půdního fondu
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění někte-
rých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2009 č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
v roce 2012 č. 501/2012 Sb. a č. 503/2012 Sb., v roce 2013
č. 280/201 Sb. a zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
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Vyhláška MZem. č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše
újmy nebo škody způsobené v lesích
Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravi-
del poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích
a na vybrané myslivecké činnosti
Zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního
materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umě-
lých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování,
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu
s reprodukčním materiálem lesních dřevin), v roce 2013 ve
znění zákona č. 232/2013 Sb.
Vyhláška č. 393/2013 Sb., o seznamech druhů lesních dřevin
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 9/2009 Sb. č. 157/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb., č. 291/2009 Sb., č. 297/2009 Sb.
a č. 326/2009 Sb., v roce 2010 č. 154/2010 Sb., v roce 2011
č. 31/2011 Sb., č. 77/2011 Sb., č. 264/2011 Sb. a č. 457/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb., č. 165/2012 Sb. a č. 167/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 69/2013 Sb., č. 169/2013 Sb. a zákonné opat-
ření Senátu č. 344/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.,
č. 184/2014 Sb. a č. 229/2014 Sb.
Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup
při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
(Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně
vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států
pro účel vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udě-
lování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog
odpadů), ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška MŽP a MZd. č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebez-
pečných vlastností odpadů, ve znění vyhlášky č. 502/2004 Sb. 
Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upra-
vených kalů v zemědělské půdě, ve znění vyhlášky
č. 504/2004 Sb. 
Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve pozdějších předpisů, v roce 2010 č. 61/2010 Sb.
a č. 170/2010 Sb., v roce 2014 č. 35/2014 Sb.
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s bio-
logicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb.,
o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využití na
povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnos-
tech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhláš-
ky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve
znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., v roce 2010 č. 61/2010 Sb.,
v roce 2013 č. 93/2013 Sb.
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vede-
ní jejich evidence a evidence odpadů vzniklých v zařízeních
ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému
sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech naklá-

dání s autovraky), v roce 2010 ve znění vyhlášek č. 54/2010 Sb.
a č. 285/2010 Sb., v roce 2013 č. 178/2013 Sb., v roce 2014
č. 105/2014 Sb. a č. 200/2014 Sb.
Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými
bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordife-
nylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyl-
rydibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími
kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg 
(o nakládání s PCB) 
Zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem
a o změně některých zákonů, v roce 2013 ve znění zákona
č. 168/2013 Sb.
Vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o nakládání s těžebními odpady
Vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitosti plánu pro
nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlast-
ností a některých dalších podrobností k provedení zákona
o nakládání s těžebním odpadem
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elek-
trozařízením a elektroodpady a o bližších podmínkách naklá-
dání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elek-
troodpady), v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 158/2011 Sb., v roce 2012 č. 249/2012 Sb.
Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech
a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklá-
dání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění
odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně někte-
rých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 223/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č. 292/2009 Sb., v roce
2010 č. 164/2010 Sb. a č. 172/2010 Sb., v roce 2011
č. 77/2011 Sb., č. 91/2011 Sb., č. 221/2011 Sb., č. 288/2011 Sb.
a č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb. (zrušen záko-
nem č. 201/2012 Sb.)
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v roce 2014
č. 64/2014 Sb. a č. 87/2014 Sb.
Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování
a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení
zákona o ochraně ovzduší, v roce 2014 ve znění vyhlášky
č. 155/2014 Sb.
Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou
vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které
poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu
paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hle-
diska ochrany ovzduší
Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodno-
cení úrovně znečištění, rozsah informování veřejnosti o úrov-
ni znečištění a při smogových situacích
Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních
zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o ochraně ovzduší, v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 17/2010 Sb.
(zrušena zákonem č. 201/2012 Sb.)
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Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování
kvality ovzduší, v roce 2011 ve znění nařízení vlády
č. 42/2011 Sb. (zrušeno zákonem č. 201/2012 Sb.)
Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné
emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob
přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí,
ve znění nařízení vlády č. 417/2003 Sb. (zrušeno zákonem
č. 201/2012 Sb.)
Nařízení vlády č. 146/2007 Sb., o emisních limitech a dalších
podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší (účinnost 1. 1. 2008), v roce 2009
č. 476/2009 Sb. (zrušeno zákonem č. 201/2012 Sb.)
Nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů
a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních
zdrojů znečišťování ovzduší, v roce 2009 č. 475/2009 Sb.,
v roce 2011 č. 294/2011 Sb. (zrušeno zákonem č. 201/2012 Sb.)
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limi-
ty a další podmínky pro spalování odpadu, ve znění nařízení
vlády č. 206/2006 Sb. (zrušeno zákonem č. 201/2012 Sb.)
Vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších pod-
mínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky
a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé orga-
nické látky (zrušena zákonem č. 201/2012 Sb.)
Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace
pachových látek, přípustné míry ohrožování zápachem a způ-
sob jejího zjišťování (zrušena zákonem č. 201/2012 Sb.)
Vyhláška MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky
na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
Vyhláška MŽP č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty
zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regu-
lační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacio-
nárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracová-
ní a provozování krajských a místních regulačních řádů a způ-
sob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění
ovzduší veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 42/2005 Sb., v roce
2009 č. 373/2009 Sb. (zrušena zákonem č. 201/2012 Sb.)
Zákon č. 356/2003 Sb., 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 pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod
č. 440/2008 Sb.), v roce 2009 č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
v roce 2011 č. 375/2011 Sb. (zrušen zákonem č. 350/2011 Sb.)
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických
směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
v roce 2013 ve znění zákona č. 279/2013 Sb., v roce 2014
č. 61/2014 Sb. 
Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní
praxe, ve znění vyhlášky č. 279/2005 Sb. (zrušena zákonem
č. 350/2011 Sb.)
Vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky
v označení nebezpečné směsi
Vyhláška č. 61/2013 Sb., o rozsahu informací poskytovaných
o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlast-
nosti, a o detergentech
Vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní
praxe

Nařízení vlády č. 10/1999 Sb., kterým se ruší nařízení vlády
č. 192/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kterým se
pro účely trestního zákona stanoví, které látky se považují za
jedy, ve znění nařízení vlády č. 114/1999 Sb.
Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o chemických látkách a chemických příprav-
cích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace,
balení a označování nebezpečných chemických látek a che-
mických přípravků, ve znění pozdějších předpisů (zrušena
zákonem č. 350/2011 Sb.)
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 (zrušena zákonem č. 350/2011 Sb.)
Vyhláška č. 428/2004 Sb., o získávání odborné způsobilosti
k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemický-
mi přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické 
Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemic-
kých látek a nebezpečných chemických přípravků (zrušena
zákonem č. 350/2011 Sb.)
Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o někte-
rých nebezpečných chemických přípravcích (zrušena záko-
nem č. 350/2011 Sb.)
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způso-
bených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo
chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-
cích zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v sou-
vislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění
pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií), ve
znění zákona č. 362/2007 Sb., v roce 2009 č. 227/2009 Sb.,
č. 281/2009 Sb. a č. 488/2009 Sb., v roce 2014 č. 61/2014 Sb.
Vyhláška č. 103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení
zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypraco-
vání vnějšího havarijního plánu
Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných
látek
Vyhláška č. 255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování
hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a dopa-
dech závažné havárie
Vyhláška č. 256/2006 Sb., o podrobnostech systému preven-
ce závažných havárií
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezení
znečištění, o integrovaném registru znečišťování a změně
některých zákonů (zákon o integrované inspekci), ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2008 č. 25/2008 Sb., v roce 2009
č. 281/2009 Sb., v roce 2012 č. 85/2012 Sb., v roce 2013
č. 69/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb. 
Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam
znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované
pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování život-
ního prostředí, v roce 2011 ve znění nařízení vlády
č. 450/2011 Sb.
Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o integrované inspekci
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ČSN 75 0150 Vodní hospodářství – Terminologie vodárenství
5.08, změna Z 1 2.13
ČSN 75 0161 Vodní hospodářství – Terminologie v inženýrství
odpadních vod 10.08, změna Z 1 2.13
ČSN EN 16323 (75 0162) Slovník technických termínů
v oblasti odpadních vod 9.14
ČSN 75 0905 Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanali-
začních nádrží 4.14
ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohos-
podářských provozech 4.06
ČSN EN 14743+A1 (75 5203) Zařízení pro úpravu vody vnitř-
ních vodovodů. Změkčovací zařízení. Požadavky na provoz,
bezpečnost a zkoušení 1.08
ČSN EN 14812+A1 (75 5204) Zařízení pro úpravu vody vnitř-
ních vodovodů. Dávkovací zařízení chemikálií s předvolbou.
Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení 1.08
ČSN EN 14897+A1 (75 5210) Zařízení pro úpravu vody vnitř-
ních vodovodů – Zařízení používající nízkotlaké ultrafialové
zářiče – Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení 1.08
ČSN EN 14898+A1 (75 5211) Zařízení pro úpravu vody vnitř-
ních vodovodů – Filtry s aktivními látkami – Požadavky na
provedení, bezpečnost a zkoušení 1.08
ČSN 75 5301 Vodárenské čerpací stanice 6.14
ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody 2.13
ČSN EN 806-5 (75 5410) Vnitřní vodovody pro rozvod vody
určené k lidské spotřebě
Část 5: Provoz a údržba 7.12
ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 2.14
ČSN EN 13443-2+A1 (75 5463) Zařízení na úpravu vody
vnitřních vodovodů. Mechanické filtry
Část 2: Velikost částic od metru do 80 mikrometrů.
Požadavky na provoz, bezpečnost a zkoušení 1.08
ČSN EN 13652-2+A1 (75 5463) Zařízení na úpravu vody
vnitřních vodovodů. Zařízení membránové filtrace. Požadavky
na provoz, bezpečnost a zkoušení 1.08
ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 4.12, opra-
va 1 4.13 (vydána tiskem)
ČSN EN 752 (75 6110) Odvodňovací systémy vně budov 10.08
ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvi-
valentních obyvatel 10.14
ČSN EN 12255 1, 3-16 (75 6403) Čistírny odpadních vod 
Část 1: Všeobecné konstrukční zásady 3.03
Část 3: Předčištění 4.02 
Část 4: Primární čištění 3.03
Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích 7.00 
Část 6: Aktivace 3.03
Část 7: Biofilmové reaktory 3.03
Část 8: Kalové hospodářství 4.02
Část 9: Kontrola pachů a odvětrání 3.03 
Část 10: Zásady bezpečnosti 4.02
Část 11: Všeobecné návrhové údaje 4.02
Část 12: Automatizovaný systém řízení 8.04
Část 13: Čištění odpadních vod chemickým srážením 9.03
Část 14: Dezinfekce 4.05
Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační

nádrži 7.04
Část 16: Filtrace odpadních vod 6.06 

ČSN EN 12566-1-7 u 3+A2 (75 6404) Malé čistírna odpad-
ních vod do 50 ekvivalentních obyvatel. 
Část 1: Prefabrikované septiky 2.01, změna A 1 5.05 
Část 2: Zemní infiltrační systémy 6.06
Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistír-

ny odpadních vod 2.14
Část 4: Septiky montované ze sestavy prefabrikátů na místě

6.08 
Část 5: Filtrační systémy pro předčištění odpadní vody 9.09
Část 6: Prefabrikované čistírny pro dočištění odpadních vod

ze septiků 8.13
Část 7: Prefabrikované čistírny pro třetí stupeň čištění 9.13
ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod
10.01
ČSN 75 6551 Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem
ropných látek 12.08
ČSN 75 6601 Strojně – technologická zařízení čistíren odpad-
ních vod. Všeobecné požadavky 7.99
ČSN EN 14654-1 (75 6902) Řízení a kontrola postupů čiště-
ní odvodňovacích a stokových systémů vně budov
Část 1: Čištění 12.14
ČSN EN 14654-2 (75 6902) Řízení a kontrola postupů čiště-
ní ve stokách a kanalizačních přípojkách 
Část 2: Sankce 8.13
ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 2.12, opra-
va 1 4.13 (vydána tiskem)
ČSN EN 482 (83 3625) Expozice pracoviště – Všeobecné
požadavky na postupy měření chemických látek 11.12 
ČSN EN 139651, 2 (83 8001) Charakterizace odpadů.
Názvosloví
Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu 2.05
Část 2: Názvy a definice vztahující se k nakládání s odpady

2.05
ČSN 83 8030 Skládkování odpadů. Základní podmínky pro
navrhování a výstavbu skládek 4.02
ČSN 83 8034 Skládkování odpadů. Odplynění skládek 12.00,
změna Z 1 9.03

ª Základní a obecné normy
nezařazené v dalších
souborech

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy
a směrnice 10.10
ČSN EN 31010 (01 0352) Management rizik – Techniky posu-
zování rizik 1.11
ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba – Terminologie údržby 2.11
ČSN EN 62198 (01 0694) Management rizik v projektech –
Směrnice pro použití 9.14
ČSN EN 13460 (01 0662) Údržba – Dokumentace pro údržbu
11.09
ČSN OHSAS 18002 (01 0802) Systém managementu bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci – Směrnice pro imple-
mentaci OHSAS 18001:2007, 7.09
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ČSN EN 12786 (01 1434) Bezpečnost strojních zařízení –
Požadavky na tvorbu kapitol o vibracích v bezpečnostních
normách 9.13 
ČSN EN 14253+A1 (01 1436) Vibrace. Měření a výpočet
expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem
na zdraví. Praktický návod 9.08
ČSN ISO 15230 (01 1438) Vibrace a rázy – Vazební síly na
rozhranní člověk – stroj při vibracích přenášených na ruce
6.09
ČSN ISO 1996-1 (01 1621) Akustika. Popis měření a hodno-
cení hluku prostředí.
Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení 8.04
Část 2: Získávání údajů souvisejících s využitím území 12.92
Část 3: Použití při stanovení nejvyšších přípustných hodnot

hluku 1.93 
ČSN EN ISO 9612 (01 1622) Akustika – Určení expozice
hluku na pracovišti – Technická metoda 1.10 
ČSN 01 2725 Směrnice pro barevnou úpravu pracovního pro-
středí 6.60, změny a 10.63, b 11.69
ČSN 01 8003 Zásady pro bezpečnou práci v chemických
laboratořích 10.02, opravy 1 4.06, 2 6.07
ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnost-
ní značky 11.95 (norma zrušena) 
ČSN ISO 3864-1, 2+Amd.1, 3 a 4 (01 8011) Grafické značky
– Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky
Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek a bez-

pečnostního značení 12.12
Část 2: Zásady navrhování bezpečnostních štítků výrobků

12.12
Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití

v bezpečnostních značkách 12.12
Část 4: Kolorimetrické a fotometrické vlastnosti materiálů

bezpečnostních značek 12.12
ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní
barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní
značky 12.12, změny A 1 7.14, A 2 7.14, A 3 7.14
ČSN ISO 16069 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní
značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku (SWCS) 9.13
ČSN ISO 17398 (01 8016) Bezpečnostní barvy a bezpeč-
nostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpeč-
nostního značení 11.05
ČSN ISO 22727 (01 8020) Grafické značky – Tvorba a navr-
hování veřejných informačních značek – Požadavky 10.08
ČSN ISO 7001 (01 8012) Grafické značky – Veřejné infor-
mační značky 1.09
ČSN 01 8027 ed. 2 Značení a zabezpečení v zimním středis-
ku 8.09
ČSN ISO 20712-1, 3 (01 8023) Bezpečnostní značky pro
vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky
Část 1: Specifikace bezpečnostního značení pro vodní plo-

chy používaných na pracovištích a ve veřejných pro-
storech 8.09

Část 3: Směrnice pro používání 9.09
ČSN 01 8025 Turistické značení 1.14
ČSN EN 1265+A1 (04 0010) Bezpečnost strojních zařízení –
Zkušební předpis pro hluk pro slévárenské stroje a zařízení
5.09

ČSN EN 710+A1 (04 0050) Bezpečnost strojních zařízení –
Bezpečnostní požadavky na slévárenské formátovací a jádro-
vé stroje a zařízení a přidružená zařízení 8.10, oprava 1 10.12
(vydána tiskem)
ČSN EN 14681+A1 (04 0052) Bezpečnost strojních zařízení
– Bezpečnostní požadavky na stroje a strojní zařízení na
výrobu oceli elektrickými obloukovými pecemi 8.10
ČSN EN 1247 (04 0053) Slévárenská strojní zařízení.
Bezpečnostní požadavky na pánve, licí zařízení, odstředivé
licí stroje, plynulé a poloplynulé licí stroje 3.05
ČSN EN 14656 (04 0054) Bezpečnost strojních zařízení.
Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné
a neželezné kovy 4.07
ČSN EN 1248 (04 0055) Slévárenská strojní zařízení.
Bezpečnostní požadavky na tryskáče 11.09
ČSN EN 14673 (04 0056) Bezpečnost strojních zařízení.
Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápust-
kové kování železných a neželezných kovů za tepla 4.07
ČSN EN 869 (04 6510) Bezpečnost strojních zařízení.
Bezpečnostní požadavky pro jednotky na lití kovů pod tlakem
11.09
ČSN EN 764-1+A1, 2 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení
Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky na průmyslová

tepelná zařízení 4.10
Část 2: Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování

a manipulaci s palivy 4.11
ČSN EN 1012-1, 3 (10 5012) Kompresory a vývěvy –
Bezpečnostní požadavky
Část 1: Vzduchové kompresory 4.11
Část 3: Procesní kompresory 6.14
ČSN EN ISO 17769-1, 2 (11 0001) Kapalinová čerpadla
a čerpací zařízení – Obecné termíny, definice, veličiny, písem-
né značky a jednotky
Část 1: Kapalinová čerpadla 8.13
Část 2: Čerpací systém 8.13
ČSN EN 809+A1 (11 0002) Kapalinová čerpadla a čerpací
soustrojí – Všeobecné bezpečnostní požadavky 5.10, oprava
1 2.11 (oprava je vydána tiskem)
ČSN EN 12162+A1 (11 0031) Kapalinová čerpadla –
Bezpečnostní požadavky – Postup při provádění hydrostatic-
ké tlakové zkoušky 11.09
ČSN EN 13951 (11 0071) Kapalinová čerpadla –
Bezpečnostní požadavky – Potravinářská zařízení, konstrukč-
ní požadavky pro zajištění hygienického používání 4.13 
ČSN EN 1829-1 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čis-
tičky – Bezpečnostní požadavky
Část 1: Čističky 9.10
ČSN EN 1829-2 (11 7911) Stroje pro obrábění vysokotlakým
vodním paprskem – Požadavky na bezpečnost 
Část 2: Hadice, hadicová vedení a přípojky 10.08, oprava 1

11.11 (vydaná tiskem)
ČSN 12 2002 Ventilátory. Všeobecné bezpečnostní požadav-
ky 12.90
ČSN EN 15780 (12 0553) Větrání budov – Vzduchovody –
Čistota vzduchotechnických zařízení 5.12 
ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov –
Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy 7.10
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ČSN 12 7010 Vzduchotechnická zařízení – Navrhování větra-
cích a klimatizačních zařízení – Obecná ustanovení 6.14
ČSN EN 15665 (12 7021) Větrání budov – Stanovení výkono-
vých kritérií pro větrací systémy obytných budov 11.09,
změna Z 1 2.11
ČSN EN 15726 (12 7022) Větrání budov – Rozptýlení vzduchu
– Měření v pásmu pohybu osob v klimatizované/větrané míst-
nosti pro hodnocení tepelných a akustických podmínek 5.12
ČSN EN 15243 (12 7027) Větrání budov – Výpočet teplot
v místnosti, tepelné zátěže a energie pro budovy s klimati-
začními systémy 8.13 
ČSN EN 13480-1-6, 8 (13 0020) Kovová průmyslová potrubí
Část 1: Obecně 11.13
Část 2: Materiály 11.13
Část 3: Konstrukce a výpočet 11.13
Část 4: Výroba a montáž 11.13
Část 5: Kontrola a zkoušení 11.13
Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

11.13
Část 8: Doplňující požadavky pro průmyslová potrubí z hli-

níku a hliníkových slitin 11.13
ČSN EN 12351 (13 3070) Průmyslové armatury – Ochranné
kryty armatur s připojovacími přírubami 9.10
ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní
tekutiny 8.91
ČSN EN ISO 4126-1 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zaříze-
ní proti nadměrnému tlaku
Část 1: Pojistné ventily 12.04, oprava 1.6.07
ČSN EN 13313 (14 0120) Chladicí zařízení a tepelná čer-
padla – Odborná způsobilost osob 6.11
ČSN EN 378-1+A2, 2+A2, 3+A1, 4+A1 (14 0647) Chladicí
zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální
požadavky 
Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria

volby 12.12 
Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumen-

tace 12.12 
Část 3: Instalační místo a ochrana osob 12.12 
Část 4: Provoz, údržba, opravy a rekuperace 12.12
ČSN EN 14276-1, 2+A1 (14 2020) Tlaková zařízení chladi-
cích zařízení a tepelných čerpadel
Část 1: Nádoby – Všeobecné požadavky 7.11
Část 2: Potrubí – Všeobecné požadavky 7.11
ČSN EN 12693 (14 2021) Chladicí zařízení a tepelná čer-
padla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky –
Objemové chladivové kompresory 12.08
ČSN ISO 5149 (14 2749) Mechanická chladicí zařízení pou-
žívaná pro chlazení a ohřev. Požadavky bezpečnosti 5.98
ČSN ISO 8373 (18 1601) Roboty a robotická zařízení –
Slovník 12.13
ČSN EN ISO 10218-1 (18 6502) Roboty pro výrobní prostře-
dí. Požadavky na bezpečnost
Část 1: Roboty 7.09
ČSN EN ISO 11553-1, 2 (19 2011) Bezpečnost strojních zaří-
zení. Stroje pro laserové opracování
Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky 7.05

Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opraco-
vávání 10.07

ČSN EN 13236 (22 4502) Bezpečnostní požadavky na
nástroje se superbrusiva 4.11
ČSN EN 792-1-2,3,4,5,6,8-11,12 (23 9060) Neelektrické ruční
nářadí – Bezpečnostní požadavky 
Část 1: Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

4.12
Část 2: Řezací a lemovací nářadí 4.12
Část 3: Vrtačky a závitořezy 11.13
Část 4: Příklepové nářadí 11.13
Část 5: Příklepové vrtačky 4.12
Část 6: Nářadí pro závitové stroje 11.13 
Část 7: Brusky 2.13
Část 8: Leštičky a rotační, vibrační a excentrické brusky 4.12
Část 9: Brusky s upínacím pouzdrem 4.12 
Část 10: Nářadí na lisování 4.12
Část 11: Prorážeče a nůžky 4.12
Část 12: Kotoučové pily, pily s kmitavým pohybem a pily

s vratným pohybem 11.13
Část 13: Zarážecí nářadí 6.09
ČSN EN 415 – 1, 3+A1, 5+A1, 6, 7 + A1 a 8 a 9 +A1, 10 (26
7600) Bezpečnost balicích strojů
Část 1: Terminologie a klasifikace balicích strojů a souvise-

jících zařízení 9.09
Část 3: Tvarovací, plnicí a uzavírací stroje 4.10 
Část 5: Přebalovaní stroje 5.10
Část 6: Stroje na přebalování paletových jednotek 4.10
Část 7: Stroje na skupinové a sekundární balení 11.08
Část 8: Páskovací stroje 8.08
Část 9: Metody měření hluku balicích strojů, balicích linek

a souvisejících Zařízení, stupeň přesnosti 2 a 3, 3.10
Část 10: Obecné požadavky 6.14
ČSN EN 13814 (27 6001) Prostředky lidové zábavy pro slav-
nosti a lunaparky. Bezpečnost 7.05
ČSN EN 13782 (27 6002) Prostředky lidové zábavy – Stany –
Bezpečnost 6.06
ČSN EN 16252 (27 8401) Stroje pro zhutňování odpadového
materiálu nebo recyklovaných částí – Horizontální paketovací
lisy – Bezpečnostní požadavky 8.13
ČSN EN 130353 – 1, 2, 3+A1, 4+A1, 5+A1, 6+A1, 7+A1,
9+A1, 11+A1 (27 8809) Stroje a provozy pro výrobu, zpraco-
vání a úpravu plochého skla
Část 1: Vnitřní zařízení pro skladování, manipulaci a přepra-

vu 9.08
Část 2: Venkovní zařízení pro skladování, manipulaci a pře-

pravu 9.08
Část 3: Řezací stroje 4.10, oprava 1 10.10 (oprava vydaná

tiskem)
Část 4: Naklápěcí stoly 7.10 
Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání 7.10 
Část 6: Stroje pro vylamování 7.10
Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo 6.10
Část 9: Mycí zařízení 9.10
Část 11: Vrtací stroje 9.10
ČSN EN 13042-1+A1, 2,3,5 (27 8810) Stroje a provozy pro výro-
bu, zpracování a úpravu dutého skla. Bezpečnostní požadavky
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Část 1: Kapkový dávkovač 6.10
Část 2: Manipulační stroj pro dosazování 3.05 
Část 3: IS stroje 8.07
Část 5: Lisy 5.04
ČSN EN 15059 (27 9010) Zařízení pro úpravu sněhu –
Bezpečnostní požadavky 10.09 
ČSN EN 60446 (33 0165) Základní a bezpečnostní zásady při
obsluze strojních zařízení. Značení vodičů barvami nebo čís-
licemi 12.00, změna Z1 3.08
ČSN EN 60446 ed. 2 z 3.08 platí souběžně s výše uvedenou
normou
ČSN EN 61310-1-3, ed. 2 (33 2205) Bezpečnost strojních
zařízení – Indikace, značení a uvedení do činnosti 
Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály,

změna Z 1 9.08
Část 2: Požadavky na značení 9.08
Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovladačů 9.08
ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení 2.07
ČSN EN 12665 (36 0001) Světlo a osvětlení – Základní ter-
míny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení 4.12
ČSN 36 0011-1-4 Měření osvětlení prostorů
Část 1: Základní ustanovení 2.14
Část 2: Měření denního osvětlení 2.14
Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů 2.14
Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů 2.14
ČSN 36 00 50-1-3 Osvětlení podzemních dolů –

Světelnětechnické základy navrhování
Část 1: Obecné požadavky 6.14
Část 2: Poruby s hydraulicky ovládanými mechanizovanými

výztužemi 6.14
Oblast přechodu porub – chodba 6.14
ČSN EN 12464-1, 2 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení
pracovních prostorů. 
Část 1: Vnitřní pracovní prostory 3.12
Část 2: Venkovní prostory 12.14
ČSN EN 16276 (36 0452) Nouzové osvětlení v tunelech
pozemních komunikací 9.13
ČSN EN 1838 (36 0453) Světlo a osvětlení – Nouzové osvět-
lení 5.14
ČSN EN 12193 (36 0454) Světlo a osvětlení – Osvětlení spor-
tovišť 8.08, oprava 1 3.12 (vydaná tiskem)
ČSN CEN/TR 13201-1, 2, 4 (36 0455) Osvětlení pozemních
komunikací
Část 1: Výběr tříd osvětlení 3.07
Část 2: Požadavky 5.05, změna Z 1 3.07
Část 4: Metody měření 5.05, změna Z 1 3.07
ČSN EN 1837+A1 (36 0457) Bezpečnost strojních zařízení –
Integrované osvětlení strojů 5.10
ČSN EN 50172 (36 0601) Systémy nouzového únikového
osvětlení 2.05, oprava 1 1.06
ČSN EN 60745–1 ed. 3, 2-1 ed. 2, 2-2 ed. 2, 2-3 ed. 2, 2-4,
2-5 ed. 2, změna Z 1, 2-5 ed. 3, 2-6 ed. 2, 2-8, 2-9 ed. 2, 2-
11 ed. 2, 2-13, 2-14, 2-15, 2-16, 2-16 ed. 2, 2-17 ed. 2, 2-18
ed. 2, 2-19, 2-20, 2-21, 2-23 (36 1550, pro normy z roku 2009
č. 36 1551) Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost 
Část 1: Všeobecné požadavky 12.09, změna A 11 6.11,
oprava 1 12.11 (oprava je vydána tiskem)

Část 2-1 ed. 3: Zvláštní požadavky na vrtačky a příklepové
vrtačky 11.10

Část 2-2 ed. 2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové
šroubováky 11.10

Část 2-3: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talí-
řové rovinné brusky 12.07, změna A 1 5.10
(byla zrušena k 1.2.14), A 2 9.13

Část 2-3 ed. 2: Zvláštní požadavky na brusky, leštičky a talí-
řové rovinné brusky 1.12

Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky a leš-
tičky jiné než talířové 7.10, změna A 1 6.12

Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily 11.07,
změna A 12 5.10, změna Z 1 6.11

Část 2-5 ed. 3: Zvláštní požadavky na kotoučové pily 6.11
Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva 11.10
Část 2-8: Zvláštní požadavky pro nůžky na plech a pro-

rážeče 2.10
Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy 6.10 
Část 2-11ed. 2:Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vrat-

ným pohybem 11.10
Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily 12.09
Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky 2.10, změna

A 2 1.11
Část 2- 15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

12.09, změna A 1 11.10
Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí zařízení 2.04

(byla zrušena k 1.10 2013)
Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí zařízení 9.11
Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovná-

vací frézky 5.11
Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací zařízení 6.10
Část 2-19: Zvláštní požadavky na dlabačky 12.09,

změna A 1 1.11
Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily 2.10
Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů 4.10
Část 2-22: Zvláštní požadavky na řezačky 2.12
Část 2-23: Zvláštní požadavky na brusky s upínacím

pouzdrem a malé rotační nářadí 9.13
ČSN EN 50580 (36 15 51) Bezpečnost elektrického ručního
nářadí – zvláštní požadavky na stříkací pistole 11.12
ČSN EN 50144-1-2, 3 ed. 2, 4-18 (36 1570) Bezpečnost elek-
trického ručního nářadí 
Část 1: Všeobecné požadavky 6.99, změny A 1 9.02,

Z 1 11.03, A 2 2.03, Z 2 11.12 (zrušena k datu
9. 1. 2015)

Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačky 10.00, změna
Z 1 3.04 

Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové
šroubováky 10.00, změny Z 1 3.04

Část 2-3 ed. 2: Zvláštní požadavky na brusky, talířové rovin-
né brusky a leštičky, 3.03, změny A 1 6.03,
A 2 4.04, A 1112.14

Část 2-4: Zvláštní požadavky na rovinné brusky 10.00,
změna Z 1 2.04

Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily a kotou-
čové nůžky 10.00, změna Z 1 4. 04 – zrušena
k datu 1. 11. 2009
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Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily 11.07
Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva 8.01, změny

A 1 8. 02, Z 1 2.04
Část 2-7: Zvláštní požadavky na stříkací pistole 7.97,

změna Z 1 11.12 (zrušena k datu 9. 1. 2015)
Část 2-8: Zvláštní požadavky na nůžky na plech a pro-

rážeče 7.97, změna Z 1 2.04
Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy 7.97,

změna Z 1 3.04 (norma byla zrušena k 1. 4.
2011)

Část 2-10: Zvláštní požadavky na přímočaré pily 12.01,
změna Z 1 3.04

Část 2-11: Zvláštní požadavky na šavlové pily a přímo-
čaré pily s dvěma protiběžnými pilovými listy
2.98, opravu UR 4.98, změna Z 1 3.04

Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu 7.04,
změny A 1 1.10, Z 1 1.10

Část 2-13: Zvláštní požadavky na řetězové pily 4.03
Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky 12.01, změna

A 1 7.04
Část 2-15: Zvláštní požadavky na střihače živých plotů

7.98, změna Z 1 1.02
Část 2-16: Zvláštní požadavky na zarážecí zařízení 2.04,

změna Z 1 9.11
Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky 1.01,

změna Z 1 3.04
Část 2-18: Zvláštní požadavky na orovnávací frézky na

laminátové materiály 1.01, změna Z 1 3.04
ČSN EN 60745-1, 2-8 a další (36 1575) Ruční elektromecha-
nické nářadí. Bezpečnost.
Část 1: Všeobecné požadavky 11.03; změny A 1

3.04, Z 1 6.07
Část 2-1: Zvláštní požadavky na vrtačka a příklepové

vrtačky 3.04, změny A 11 7.07,
A 1 2.10, A 12 5.10, Z 1 11.10 (norma byla zrušena 

k 1. 2. 2013)
Část 2-2: Zvláštní požadavky na šroubováky a rázové

šroubováky 3.04, změny 
A 11 12.07, A 1 2.10, A 12 5.10, Z 1 11.10 (norma byla zru-

šena k 1. 2. 2013)
Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily 4.04,

změny A 1 10.07, Z 1 11.07 
Část 2-6: Zvláštní požadavky na kladiva 2.04, změny

A 1 1.07, A 11 10.07, A 2 2.10, A 12 5.10, Z 1
11.10 (norma byla zrušena k 1. 2. 2013)

Část 2-8: Zvláštní požadavky na nůžky na plech a pro-
rážeče 2.04, změna A 11 12.07 

Část 2-9: Zvláštní požadavky na závitořezy 3.04,
změny A 11 6.08, A 1 1.09, Z 1 6.10 (byla zru-
šena ke dni 1. 4. 2011)

Část 2-11: Zvláštní požadavky na pily s přímočarým vrat-
ným pohybem 3.04, změna A 11 3.08, A 12
5.10, Z 1 11.10 (norma byla zrušena 
k 1. 4. 2013)

Část 2-12: Zvláštní požadavky na vibrátory betonu 7.04
Část 2-14: Zvláštní požadavky na hoblíky 7.04, změny

A 1 2.08, A 11 2.08

Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovná-
vací frézky 3.04, změny A 11 2.08, Z 1 5.11

Část 2-18: Zvláštní požadavky na páskovací nářadí 3.05,
opravenka 1 7.07, změny 

A 11 7.08, A 1 1.09, Z 1 6.10 (byla zrušena k dni 1. 4. 2011) 
Část 2-20: Zvláštní požadavky na pásové pily 9.04,

změna A 11 1.08
ČSN EN 61029-1 ed. 3, 2-1, 2-3, 2-4, 2-4 ed. 2, 2-5, 2-5 ed. 2,
2-6, 2-7, 2-9, 2-10, 2-11, 2-11 ed. 3, 2-12 (36 1580)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí
Část 1: Všeobecné požadavky 12.09 (pro tuto část

kat. číslo 36 1581), oprava 1 12.11 (oprava je
vydána tiskem)

Část 2-1: Zvláštní požadavky na stolové kotoučové pily
6.13 (pro tuto část katalogové číslo 36 1581)

Část 2-3: Zvláštní požadavky na hoblovky a tloušťovač-
ky 1.12 

Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky 2.03,
změna A 1 4.04, oprava 1 11.07 (vydána tis-
kem), změna Z 1 10.11 (norma byla k 10. 1.
2014 zrušena)

Část 2-4: Zvláštní požadavky na stolní brusky 10.11 
Část 2-5: Zvláštní požadavky na pásové pily 3.03,

změna Z 1 6.12 (k 10. 10. 2014 byla tato část
zrušena) 

Část 2.5 ed. 2: Zvláštní požadavky na pásové pily 6.12
Část 2-6: Zvláštní požadavky na vrtačky pro diamanto-

vé vrtáky s přívodem vody 12.10 (pro tuto část
katalogové číslo 36 1581)

Část 2-8: Zvláštní požadavky na jednovřetenové svislé
stolní frézky 6.10 (pro tuto část kat. číslo 36
1581)

Část 2- 9: Zvláštní požadavky na pokosové pily 6.13,
změna A 11 3.14

Část 2-10: Zvláštní požadavky na rozbrušovačky 11.10,
změna A 11 3.14

Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokoso-
vé-stolové kotoučové pily 4.04, změna 1 5.10,
změna Z 2 8.13 (od 3. 9. 2015 se zrušuje ed. 2)

Část 2-11: Zvláštní požadavky na kombinované pokosové-
stolové kotoučové pily 8.13, změna A 11 3.14

Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje se závity 12.11
ČSN EN 50499 (36 7920) Postup pro hodnocení vystavení
zaměstnanců elektromagnetickým polím 10.09
ČSN EN 13675 +A1 (43 3001) Bezpečnost strojních zařízení.
Bezpečnostní požadavky na válcovací a profilovací tratě tru-
bek a na zařízení linek pro úpravu 8.10
ČSN EN 15949 (43 3002) Bezpečnost strojních zařízení –
Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě pro válcování
tyčového materiálu, ocelových profilů a drátů 8.12
ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení –
Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci
pro válcování za tepla 5.09
ČSN EN 15094 (43 3011) Bezpečnost strojních zařízení –
Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci
pro válcování za studena 5.09
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ČSN EN 15061+A1 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení
– Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpra-
cování pásu 5.09
ČSN EN 10341+A1, 2+A1, 3, 4+A1, 5+A1, 6+A1, 7+A1, 8,
13+A1, 14+A1, 16, 17, 21, 22+A1, 26, 27 (50 7010)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na
konstrukci a výrobu papírenských strojů a strojů pro konečnou
úpravu
Část 1: Společné požadavky 6.10 
Část 2: Odkorňovací bubny 6.10
Část 3: Převíječky a podélné řezačky kotouče papíru s pře-

víječkou 5.12
Část 4: Rozvlákňovače a jejich nakládací zařízení 6.10
Část 5: Archové řezačky 6.10
Část 6: Kalandry 6.10
Část 7: Nádrže 7.10
Část 8: Rafinační zařízení 8.12
Část 13: Stroje na odstraňování drátů z balíků a svazků balí-

ků 6.10
Část 14: Podélné řezačky nekonečného kotoučového papíru

6.10 
Část 16: Stroje na výrobu papíru a lepenky 8.12
Část 17: Stroje na výrobu tenkého jemného papíru 12.12
Část 21: Natírací stroje 11.12
Část 22: Brusky na dřevovinu 6.10 
Část 26: Stroje pro balení kotoučů 7.12
Část 27: Manipulační zařízení kotoučů 11.12
ČSN EN 1010-1+A1, 2+A1, 3+A1, 4+A1, 5 (50 7020)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní požadavky na
konstrukci a výrobu tiskových strojů a strojů na zpracování
papíru. 
Část 1: Společné požadavky 4.11
Část 2: Tiskové a lakovací stroje včetně strojního zařízení

pro předtiskovou přípravu 12.10
Část 3: Řezačky 4.10
Část 4: Knihařské stroje, stroje na zpracování papíru

a dokončovací stroje 4.10 
Část 5: Stroje na výrobu vláknité lepenky a stroje na zpra-

cování ploché a vláknité lepenky 11.05
ČSN 65 0102 Chemie – Obecná pravidla chemického názvo-
sloví, označování čistoty chemikálií, vyjadřování koncentrace,
veličin a jednotek 8.14
ČSN EN 12301+A1 (69 1286) Stroje na zpracování pryže
a plastů. Kalandry. Bezpečnostní požadavky 6.09
ČSN EN 1612-1, 2+A1 (69 1287) Stroje na zpracování pryže
a plastů. Reakční tvářecí stroje
Část 1: Bezpečnostní požadavky na dávkovací a míchací

jednotky 2.09
Část 2: Bezpečnostní požadavky na reakční tvářecí linky

2.09
ČSN EN 1417+A1 (69 1288) Stroje na zpracování pryže
a plastů. Míchací dvouválce. Bezpečnostní požadavky 2.09
ČSN EN 289 (69 1289) Stroje pro zpracování pryže a plastů
– Lisovací, tvářecí a přetlačovaní stroje – Bezpečnostní poža-
davky 11.14
ČSN EN 12013+A1 (69 1310) Stroje na zpracování pryže
a plastů. Hnětače. Bezpečnostní požadavky 2.09 

ČSN EN 12012-1- 4+A1 (69 1602) Stroje na zpracování pryže
a plastů. Rozmělňovací stroje
Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory

6.09
Část 2: Bezpečnostní požadavky na stroje pro přípravu gra-

nulátů z pásů 6.09
Část 3: Bezpečnostní požadavky na drtiče 6.02 
Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory 6.09
ČSN EN 201 (69 1700) Stroje pro zpracování pryže a plastů.
Vstřikovací stroje. Bezpečnostní požadavky 11.98, změny A 1
12.00, A 2 2.06, Z 1 6.10 (norma byla zrušena ke dni 1. 11. 2010)
ČSN EN 201 ed. 2 (69 1700) Stroje na zpracování pryže
a plastů – Vstřikovací stroje – Bezpečnostní požadavky 6.10
ČSN EN 12409+A1 (69 1701) Stroje na zpracování pryže
a plastů – Tepelné tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky 4.12 
ČSN 69 1708 Vulkanizační lisy na pláště a duše.
Bezpečnostní požadavky 8.88
ČSN EN 13418 (69 1750) Stroje pro zpracování pryže a plas-
tů – Stroje pro navíjení folií nebo pásů – Bezpečnostní poža-
davky 11.13
ČSN EN 15067 (69 1755) Stroje na zpracování pryže a plas-
tů. Stroje na zpracování fólie na výrobu pytlů a sáčků.
Bezpečnostní požadavky 8.08
ČSN EN 1114-1, 2- 3+A1 (69 1809) Stroje na zpracování
pryže a plastů. Šnekové vytlačovací stroje a vytlačovací linky 
Část 1: Bezpečnostní požadavky na vytlačovací stroje 4.12
Část 2: Bezpečnostní požadavky na čelní granulovací stroje

6.09
Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahové zařízení 6.09 
ČSN EN 422 (69 1901) Stroje pro zpracování plastů a pryže
– Vyfukovací tvářecí stroje – Bezpečnostní požadavky 2.10
ČSN EN 12547+A1 (69 2611) Odstředivky – Obecné bez-
pečnostní požadavky 12.09
ČSN EN ISO 13790 (73 0317) Energetická náročnost budov
– Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení 10.09
ČSN EN 15193 (73 0327) Energetická náročnost budov –
Energetické požadavky na osvětlení 6.08, oprava 1 12.10
(vydaná tiskem)
ČSN 73 0580- 1- 4 Denní osvětlení budov
Část 1: Základní požadavky 6.07, změna Z 1 1.11
Část 2: Denní osvětlení obytných budov 6.07, oprava 1

10.14 (oprava vydána tiskem) 
Část 3: Denní osvětlení škol 9.94, změny 1 12.96, 2 10.99
Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 9.94, změny 1

12.96, 2 10.99
ČSN ISO 10377 (76 3501) Bezpečnost spotřebních výrobků
– Směrnice pro dodavatele 5.14
ČSN EN 930+A2 (79 8000) Stroje na výrobu obuvi, zboží
z přírodních vláken a syntetických usní – Drásací, brousící,
leštící a ořezávací stroje. Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN 931+A2 (79 8001) Stroje pro výrobu obuvi –
Napínací stroje – Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN 1845 (79 8002) Stroje pro výrobu obuvi Obuvnické
tvářecí stroje. Bezpečnostní požadavky 7.08
ČSN EN 12545+A1 (79 8003) Stroje pro výrobu obuvi z usní
a syntetických usní. Zkušební předpis pro hluk – Společné
požadavky 10.09
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ČSN EN 12653+A2 (79 8004) Stroje na výrobu obuvi z usní
a syntetických usní- Hřebíkovací stroje – Bezpečnostní poža-
davky 4.10 
ČSN EN 12203+A1 (79 8005) Stroje pro výrobu obuvi z usní
a syntetických usní – Lisy na výrobu obuvi a zboží z usní –
Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN 13457+A1 (79 8006) Stroje pro výrobu obuvi z usní
a syntetických usní – Štípací, kosicí, ořezávací stroje, stroje na
nanášení a vysoušení lepidla – Bezpečnostní požadavky 7.10
ČSN EN 12387+A1 (79 8007) Stroje na výrobu obuvi a zboží
z přírodních a syntetických usní – Zařízení na opravu obuvi –
Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN 12044+A1 (79 8008) Stroje na výrobu obuvi a zboží
z přírodních a syntetických usní – Vysekávací a děrovací stro-
je – Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN 972+A1 (79 8101) Koželužské stroje – Válcové stro-
je – Bezpečnostní požadavky 4.11
ČSN EN 1035 (79 8102) Koželužské stroje. Strojní zařízení
s posuvnými stoly. Bezpečnostní požadavky 6.99 
ČSN EN 13112+A1 (79 8103) Koželužské stroje – Štípací
a pásové postřihovací stroje – Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN 13113+A1 (79 8104) Koželužské stroje – Válcovací
natírací stroje – Bezpečnostní požadavky 11.10
ČSN EN 13114+A1 (79 8105) Koželužské stroje – Rotující
nádoby – Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN ISO 11111 – 1-7 (81 0702) Textilní stroje –
Bezpečnostní požadavky
Část 1: Společné požadavky 3.10
Část 2: Stroje pro přípravu předení a dopřádací stroje 11.05,

změna A 1 3.10
Část 3: Stroje na netkané textilie 11.05, změna A 1 3.10
Část 4: Stroje na zpracování příze, výrobu provaznických

výrobků a lan 11.05, změna A 1 3.10
Část 5: Stroje pro přípravu tkaní a pletení 11.05, změna

A 1 3.10
Část 6: Stroje pro výrobu plošných textilií 11.05, změna

A 1 3.10
Část 7: Barvicí a úpravnické stroje 11.05, změna A 1 3.10
ČSN EN ISO 10821 (81 0703) Průmyslové šicí stroje.
Bezpečnostní požadavky na šicí stroje, jednotky a systémy
1.06, změna A 1 10.09
ČSN EN ISO 10472-1, 2, 3, 4, 5, 6 (81 9005) Bezpečnostní
požadavky pro strojní zařízení průmyslových prádelen
Část 1: Společné požadavky 5.09
Část 2: Prací stroje a prací stroje s odstřeďováním 5.09
Část 3: Kontinuální prací linky včetně jednotlivých strojů

5.09
Část 4: Sušiče 5.09
Část 5: Žehliče rovného prádla, vkládací a skládací zařízení

5.09
Část 6: Žehlicí a fixační lisy 5.09
ČSN EN ISO 82301,2 a 3 (81 9504) Bezpečnostní požadav-
ky na chemicky čisticí stroje 
Část 1: Společné bezpečnostní požadavky 4.09
Část 2: Stroje používající perchlorethylen 4.09
Část 3: Stroje používající hořlavá rozpouštědla 4.09

ČSN EN 129211+A1, 2–4+A1 (82 2001) Stroje pro čištění
povrchů a povrchovou úpravu průmyslových výrobků pomocí
kapalin nebo par
Část 1: Společné bezpečnostní požadavky 12.10
Část 2: Bezpečnost strojů používajících čisticí kapaliny na

vodní bázi 6.09
Část 3: Bezpečnost strojů používajících hořlavé čisticí kapa-

liny 6.09
Část 4: Bezpečnost strojů používajících halogenová rozpou-

štědla 6.09
ČSN EN 12757-1 (82 3001) Míchací stroje nátěrových hmot –
Bezpečnostní požadavky
Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách 4.06
ČSN EN 12621+A1 (82 3002) Stroje pro dodávání a cirkulaci
nátěrových hmot pod tlakem – Bezpečnostní požadavky 12.10
ČSN EN 1953 (82 4001) Rozprašovací a stříkací zařízení pro
nátěrové hmoty. Bezpečnostní požadavky 10.14
ČSN EN 12215+A1 (82 4015) Lakovny – Stříkací kabiny pro
nanášení organických tekutých nátěrových hmot –
Bezpečnostní požadavky 3.10
ČSN EN 13355+A1 (82 4016) Lakovny. Kombinované stříkací
kabiny. Bezpečnostní požadavky 9.09
ČSN EN 12981+A1 (82 4017) Lakovny – Stříkací kabiny pro
nanášení organických práškových nátěrových hmot.
Bezpečnostní požadavky 9.09
ČSN EN 12757-1+A1 (82 4018) Míchací stroje nátěrových
hmot – Bezpečnostní požadavky
Část 1: Míchací stroje pro použití v autolakovnách 12.10
ČSN EN 12581+A1 (82 4020) Lakovny – Stroje pro máčecí
a elektroforetické nanášení organických tekutých nátěrových
hmot – Bezpečnostní požadavky 12.10
ČSN EN 1539 (82 6002) Sušičky a pece pro uvolňování hoř-
lavých látek. Bezpečnostní požadavky 4.01
ČSN EN 12753+A1 (82 8051) Systémy tepelného čištění
odpadních plynů ze zařízení pro povrchovou úpravu –
Bezpečnostní požadavky 12.10
ČSN EN 397+A1 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby 5.13
ČSN EN 14052+A1 (83 2143) Průmyslové přilby s vysokým
stupněm ochrany 5.13
ČSN EN 443 (83 2144) Přilby pro hašení na stavbách a dal-
ších prostorech 8.08
ČSN EN 812 (83 2145) Průmyslové přilby chránící při nárazu
hlavou 9.12
ČSN EN 966+A1 (83 2162) Přilby pro létání a podobné spor-
ty 4.13
ČSN EN 1078+A1 (83 2166) Přilby pro cyklisty a pro uživate-
le skateboardů a kolečkových bruslí 5.13
ČSN EN 1080 (83 2167) Ochranné přilby proti nárazu pro
malé děti 8.13
ČSN EN 1385 (83 2169) Přilby pro kanoistiku a sporty na
divoké vodě 9.12
ČSN EN 12492 (83 2170) Horolezecká výstroj – Přilby pro
horolezce – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 9.12
ČSN EN 12477 (83 2301) Ochranné rukavice pro svářeče
8.02, změna A 1 10. 05
ČSN EN 659+A1 (83 2366) Ochranné rukavice pro hasiče 8.08
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ČSN EN ISO 12312-1 (83 2437) Ochrana očí a obličeje –
Sluneční brýle a související vybavení
Část 1: Sluneční brýle pro všeobecné použití 3.14
ČSN EN ISO 12311 (83 2445) Osobní ochranné prostředky –
Zkušební metody pro sluneční brýle a související prostředky 3.14
ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky –
Bezpečnostní obuv 8.12
ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky –
Ochranná obuv12.14
ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky –
Pracovní obuv 9.12
ČSN EN 15090 (83 2506) Obuv pro hasiče 9.12
ČSN 83 2510 Návod na výběr, používání a údržbu bezpeč-
nostní, ochranné a pracovní obuvi 12.06
ČSN EN ISO 13287 (83 2571) Osobní ochranné prostředky –
Obuv – Metody zkoušení odolnosti proti uklouznutí 5.13
ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy. Všeobecné poža-
davky 9.04
ČSN 83 2705 Směrnice pro výběr, používání, ošetřování
a údržbu ochranného oděvu 12.06 
ČSN 83 2719 Ochranné oděvy – Směrnice pro výběr, použi-
tí, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím 12.06 
ČSN EN ISO 13882-1, 2 (83 2727) Ochranný oděv pro použi-
tí proti pevným částicím chemikálií.
Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti
chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti polétavým
pevným částicím (oděv typu 5) 7.05
Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů
jemných částic dovnitř oděvu 7.05
ČSN EN ISO 11611 (83 2740) Ochranné oděvy pro použití
pro svařování a příbuzných postupech 4.08
ČSN EN 531 (83 2749) Ochranné oděvy pro pracující v prů-
myslu vystavené teplu (s výjimkou oděvů pro hasiče a sváře-
če) 2.97, změna A 1.8.99
ČSN EN 342 (83 2760) Ochranné oděvy. Soupravy a oděvní
součásti na ochranu proti chladu 12.04
ČSN EN 343+A1 (83 2761) Ochranné oděvy. Ochrana proti
dešti 3.08
ČSN EN ISO 15027-2, 3 (83 2762) Oděvy chránící proti pod-
chlazení ve vodě
Část 2: Záchranné oděvy, požadavky včetně bezpečnosti 6.13
Část 3: Zkušební metody 6.13
ČSN EN 14058 (83 2762) Ochranné oděvy. Oděvní součásti
na ochranu proti chladnému prostředí 12.04
ČSN EN 14404+A1 (83 2784) Osobní ochranné prostředky –
Chrániče kolen pro práci vkleče 8.10
ČSN EN 471 (83 2820) Oděvy s vysokou viditelností –
Zkušební metody a požadavky 10.13
ČSN EN 1070 (83 3000) Bezpečnost strojních zařízení.
Terminologie 4.00
ČSN EN 12100 (83 3001) Bezpečnost strojních zařízení –
Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižo-
vání rizika 6.11 
ČSN EN 1050 (83 3010) Bezpečnost strojních zařízení.
Posouzení rizika 
Část 1: Zásady 4.08

ČSN EN 954-1, 2 (83 3205) Bezpečnost strojních zařízení.
Bezpečnostní části ovládacích systémů
Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci 12.08 (ruší normu

z června 2007), oprava 1 6.09 (vydaná tiskem),
oprava 1�) 7.14 (oprava je vydána tiskem) 

Část 2: Ověřování platnosti 6.13
ČSN EN 349 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení.
Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla
12.08 (ruší normu z listopadu 1994), oprava 1 6.09 (oprava
vydaná tiskem)
ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení
– Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným
místům horními a dolními končetinami 9.08, oprava 1 6.10
(oprava je vydána tiskem)
ČSN EN 1037 (83 3220) Bezpečnost strojních zařízení.
Zamezení neočekávaného spuštění 12.08 (ruší normu
z dubna 1997)
ČSN EN 626-2+A1 (83 3230) Bezpečnost strojních zařízení –
Snižování ohrožení zdraví nebezpečnými látkami emitovaný-
mi strojním zařízením
Část 2: Metodologie návodu postupu ověřování 12.08
ČSN EN 1093–1 (83 3240) Bezpečnost strojních zařízení –
Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem 
Část 1: Volba zkušebních metod 5.09
ČSN EN 1127-1 (83 3250) Výbušná prostředí. Zamezení
a ochrana proti výbuchu
Část 1: Základní pojmy a metodologie 5.08
ČSN EN 13478 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení.
Požární prevence a požární ochrana 12.08 (ruší normu
ze srpna 2002)
ČSN EN 12198-1-3 (83 3260) Bezpečnost strojních zařízení.
Posuzování a snižování rizik vznikajících zářením emitova-
ným strojními zařízeními 
Část 1: Všeobecné zásady 12.08 (ruší normu z července

2001)
Část 2: Postup měření emise záření 12.08 (ruší normu

z června 2003)
Část 3: Snižování záření tlumením nebo stíněním 1.09
ČSN EN ISO 14159 (83 3270) Bezpečnost strojních zařízení.
Hygienické požadavky na konstrukci strojních zařízení 12.08
(ruší normu ze září 2004)
ČSN EN ISO 21469 (83 3271) Bezpečnost strojních zařízení.
Nahodilý kontakt maziv s produktem. Hygienické požadavky 10.06
ČSN EN 563 (83 3278) Bezpečnost strojních zařízení. Teploty
povrchů přístupných dotyku. Ergonomické údaje pro stanovení
mezních hodnot teploty horkých povrchů 6.96, změna A 1 7. 00 
ČSN EN ISO 14122-1-4 (83 3280) Bezpečnost strojních zaří-
zení. Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením
Část 1: Volba pevných prostředků přístupu mezi dvěmi úrov-

němi 4.02, změna A1 10.10
Část 2: Pracovní plošiny a lávky 4.02, změna A1 10.10
Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí

4.02, změna A1 10.10
Část 4: Pevné žebříky 8.05, změna A 1.10.10
ČSN EN 14677 (83 3282) Bezpečnost strojních zařízení –
Sekundární metalurgie – Stroje a zařízení na zpracování roz-
tavené oceli 10.08
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ČSN EN 953+A1 (83 3302) Bezpečnost strojních zařízení.
Ochranné kryty. Všeobecné požadavky na konstrukci a výro-
bu a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů 8.09
ČSN EN ISO 13855 (83 3303) Bezpečnost strojních zařízení
– Umístění ochranných zařízení s ohledem na rychlost přiblí-
žení části lidského těla 10.10
ČSN EN ISO 13850 (83 3311) Bezpečnost strojních zařízení.
Nouzové zastavení. Zásady pro konstrukci 12.08 (ruší normu
z června 2007)
ČSN EN ISO 14119 (83 3315) Bezpečnost strojních zařízení
– Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro
konstrukci a volbu 7.14
ČSN EN 574+A1 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení.
Dvouruční ovládací zařízení. Funkční hlediska. Zásady pro
konstrukci 12.08 (ruší normu z února 1998)
ČSN EN ISO 4413 (83 3371) Hydraulika – Všeobecná pravi-
dla a bezpečnostní požadavky na hydraulické systémy a jejich
součásti 6.11
ČSN EN 614-1+A1 (83 3501) Bezpečnost strojních zařízení –
Ergonomické zásady navrhování
Část 1: Terminologie a všeobecné zásady 7.09
ČSN EN 1005-4+A1 (83 3503) Bezpečnost strojních zařízení
– Fyzická výkonnost člověka
Část 4: Hodnocení pracovních poloh a pohybů ve vztahu ke

strojnímu zařízení 4.09, oprava 1 1.10
ČSN EN 13861 (83 3504) Bezpečnost strojních zařízení –
Návod na aplikace ergonomických norem při konstrukci stroj-
ních zařízení 6.12
ČSN EN ISO 26800 (83 3512) Ergonomie – Obecný přístup,
zásady a pojmy 6.12
ČSN EN ISO 15743 (83 3547) Ergonomie tepelného prostře-
dí – Chladná pracoviště – Posuzování a řízení rizik 12.08
ČSN ISO 10075 (83 3572) Ergonomické zásady ve vztahu
k mentální pracovní zátěži. Všeobecné termíny a definice
7.95, změna Z 1 11.00
ČSN EN ISO 9241-1-17 (83 3582) Ergonomické požadavky
na kancelářské práce se zobrazovacími terminály
Část 1: Obecný úvod 7.98, změna A 1 12.01
Část 2: Požadavky na pracovní úkoly – Pokyny 7.95
Část 3: Požadavky na zobrazovací displeje 10.95, změna

A 1 12.01
Část 4: Požadavky na klávesnice 7.99, oprava 1 10.01
Část 5: Požadavky na uspořádání pracovního místa a na

pracovní plochu 10.99
Část 6: Požadavky na pracovní prostředí 10.00 
Část 7: Požadavky na displeje z hlediska odrazů 5.99
Část 8: Požadavky na zobrazení barev 9.98
Část 9: Požadavky na výstupní zařízení – s výjimkou klá-

vesnic 12.00 
Část 10: Základní zásady vytváření dialogu 11.97
Část 11: Údaje o možnostech využití 5.99
Část 12: Zobrazení informací 10.99, oprava 1 2.00
ČSN EN 894 – 1-3+A1, 4 (83 3585) Bezpečnost strojních
zařízení – Ergonomické požadavky na navrhování sdělovačů
a ovladačů
Část 1: Všeobecné zásady interakcí člověka se sdělovači

a ovládači 5.09

Část 2: Sdělovače 5.09
Část 3: Ovládače 5.09 
Část 4: Umístění a uspořádání sdelovačů a ovladačů 1.11
ČSN EN ISO 11064 – 5 (83 3586) Ergonomické navrhování
řídících center
Část 5: Sdělovače a ovladače 12.08
ČSN EN ISO 7731 (83 3591) Ergonomie – Výstražné signály pro
veřejné a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály 4.06
ČSN EN 842+A1 (83 3592) Bezpečnost strojních zařízení –
Vizuální signály nebezpečí – Všeobecné požadavky, navrho-
vání a zkoušení 5.09
ČSN EN 981+A1 (83 3593) Bezpečnost strojních zařízení –
Systém akustických a vizuálních signálů nebezpečí a infor-
mačních signálů 5.09
ČSN EN1540 (83 3610) Expozice pracoviště – Terminologie 9.13
ČSN EN ISO 15189 ed. 2 (85 5101) Zdravotnické laboratoře
– Požadavky na kvalitu a způsobilost 6.13
ČSN 91 0100 Nábytek. Bezpečnostní požadavky 4.06
ČSN EN 1728 (91 0235) Nábytek – Sedací nábytek – Metody
zkoušení pro stanovení pevnosti a trvanlivosti 2.13, oprava 1 12.13
ČSN EN 16139 (91 0650) Nábytek – Pevnost, trvanlivost
a bezpečnost – Požadavky na nebytový sedací nábytek 9.13,
oprava 1 12.13 (oprava vydána tiskem)
ČSN EN 12503-1 (94 0349) Sportovní žíněnky
Část 1: Žíněnky pro gymnastiku, bezpečnostní požadavky 10.13 
ČSN EN 1069-1 (94 0910) Vodní skluzavky
Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 7.11,
oprava 1 11.12 (oprava je vydána tiskem)
ČSN EN 1176-1, 3, 4, 5, 7 (94 5115) Zařízení a povrch dět-
ského hřiště
Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební

metody 2.09
Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušeb-

ní metody pro skluzavky 2.09
Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušeb-

ní metody pro lanovky 2.09
Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušeb-

ní metody pro kolotoče 2.09
Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz 2.09
ČSN EN 1069- 1, 2 (94 0910) Vodní skluzavky
Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 7.11
Část 2: Pokyny 8.11
ČSN EN 13451- 1, 3, 10, 11 (94 0915) Vybavení plaveckých
bazénů
Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební

metody 5.12
Část 3: Další specifické požadavky a zkušební metody pro

vtoky a odtoky vody a vodní atrakce 5.14
Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušeb-

ní metody pro skokanské plošiny, skokanská prkna
a přidružená vybavení 7.14

Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušeb-
ní metody pro přenosné podlahy a přepážky 7.14

ČSN EN 15288 – 1+A1, 2 (94 0920) Plavecké bazény
Část 1: Bezpečnostní požadavky pro navrhování bazénů 5.12
Část 2: Bezpečnostní požadavky pro provozování bazénů

5.12
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ČSN EN 567 (94 2004) Horolezecká výzbroj – Lanové svěry
– Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 10.13
ČSN EN 12275 (94 2013) Horolezecká výzbroj – Karabiny –
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 11.13
ČSN EN 12276 (94 2014) Horolezecká výzbroj – Mechanické
vklíněnce – Bezpečnostní požadavky 5.14
ČSN EN 15567-1, 2 (94 2403) Sportovní a rekreační zaříze-
ní – Lanové dráhy
Část 1: Konstrukční a bezpečnostní požadavky 8.12
Část 2: Funkční požadavky 7.08 
ČSN EN 71-1+A3, 2+A1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 (94 3095)
Bezpečnost hraček
Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti 11.14
Část 2: Hořlavost 11.14
Část 3: Migrace určitých prvků 7.14
Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a podobné činnosti 10.13
Část 5: Chemické hračky (soupravy) jiné než soupravy pro

pokusy 2.14
Část 7: Barvy nanášené prsty – požadavky a metody 11.14
Část 8: Hračky pro pohybovou aktivitu určené pro domácí

použití 4.12
Část 12: N-nitrosaminy a N-nitrosovatelné látky 2.12
Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické

soupravy a hry podněcující čichové vjemy 11.14
ČSN EN 1930 (94 3426) Výrobky pro péči o dítě –
Bezpečnostní zábrany – Bezpečnostní požadavky a metody
zkoušení 7.12

ª Úprava a zpracování
materiálů

Obrábění kovů

ČSN EN ISO 23125 (20 0701) Obráběcí stroje – Bezpečnost
– Soustruhy 12.10, změna A 1 2.13 
ČSN EN 12717+A1 (20 0708) Bezpečnost obráběcích a tvá-
řecích strojů. Vrtačky 9.09
ČSN EN 12417+A2 (20 0710) Bezpečnost obráběcích a tvá-
řecích strojů. Obráběcí centra 9.09, oprava 1 6.10 (oprava je
vydána tiskem)
ČSN EN 13128+A2 (20 0711) Bezpečnost obráběcích a tvá-
řecích strojů. Frézky (včetně vyvrtávaček) 10.09, oprava
1 6.10 (oprava je vydána tiskem)
ČSN 20 0712 Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní poža-
davky pro hoblovky 1.89
ČSN 20 0713 Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní poža-
davky pro obrážečky 1.89
ČSN EN 13218 (20 0717) Obráběcí a tvářecí stroje.
Bezpečnost. Pevně umístěné brusky 4.09, oprava 1 6.10
(oprava je vydána tiskem)
ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje – Bezpečnost
– Elektroerozivní stroje 7.14
ČSN EN 13898+A1 (20 0723) Obráběcí a tvářecí stroje.
Bezpečnost. Pily na studený kov 10.09, oprava 1 6.10 (opra-
va je vydána tiskem)

ČSN 20 0724 Obráběcí stroje na kovy. Bezpečnostní poža-
davky pro stroje na ozubení 1.89
ČSN EN 14070+A1 (20 0725) Bezpečnost obráběcích a tvá-
řecích strojů – Postupové a jednoúčelové stroje 10.09, opra-
va 1 6.10 (oprava je vydána tiskem)
ČSN EN 1550 (20 0800) Bezpečnost obráběcích strojů.
Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových
sklíčidel 4.09
ČSN ISO 16156 (20 0803) Bezpečnost obráběcích a tváře-
cích strojů. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu
obrobkových sklíčidel 9.04

Obrábění dřeva

ČSN ISO 7984 (49 6000) Dřevozpracující zařízení. Technická
klasifikace strojů a zařízení na zpracování dřeva a pomoc-
ných zařízení na zpracování dřeva 4.94
ČSN 49 6005 Dřevozpracující zařízení. Stroje, a zařízení pou-
žívané při zpracování dřeva. Názvosloví 6.89
ČSN 49 6100 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpeč-
nosti na konstrukci strojů a zařízení. Společná ustanovení
7.88, změny a 4.90, 2 7.93
ČSN 49 6101 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní poža-
davky pro svislé rámové pily 6.90
ČSN 49 6104 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní poža-
davky na pásové pily 8.87, změna Z 1 6.00
ČSN 49 6105 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní poža-
davky na kotoučové a válcové pily 7.88, změny a.2.89, Z 2
8.00, Z 3 6.01 (částečně zrušena ČSN EN 1870-6, vydaná
v září 2002) Z 4 1.02, Z 5 9.02, Z 6 1.04, Z 7 7.04
ČSN 49 6110 Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní poža-
davky pro frézky 7.88, změny a.7.89, 2 9.98, 3 10.98, 4 6.99,
Z 5 5.02 (část zrušena ČSN EN 12750 z 5.02)
ČSN 49 6116 Drevárské stroje. Bezpečnostné ustanovenia pre
dlabačky, čapovačky a čelné tvarovačky 8.87, změna Z 1 6.00
ČSN 49 6117 Dřevozpracující zařízení. Požadavky bezpeč-
nosti na konstrukci brusek 7.88
ČSN 49 6120 Dřevoobráběcí zařízení. Vrtačky a vrtací dlabač-
ky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci 1.89, změna 1 7.93
ČSN EN 847-1 (49 6122) Nástroje na strojní obrábění dřeva
– Bezpečnostní požadavky
Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče 7.14
Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje 7.14
Část 3: Upínací zařízení 7.14
ČSN EN 8481+ A2, 2+A2, 3 (49 6123) Bezpečnost dřevoz-
pracujících strojů – Jednostranné frézky s rotujícím nástrojem 
Část 1: Jednovřetenové svislé stolní frézky 5.13
Část 2: Jednovřetenové horní frézky s ručním/strojním

posuvem 5.13
Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky 5.13
ČSN EN 1218-1+A1, 2+A1, 3+A2, 4+A1, 5+A1 (49 6124)
Bezpečnost dřevozpracujících strojů. Čepovací stroje
Část 1: Jednostranné čepovací stroje s posuvným stolem 2.10
Část 2: Dvoustranné čepovací a/nebo profilovaní stroje

s posouvacím řetězem nebo řetězy 12.09 
Část 3: Čepovací stroje s ručně posuvným stolem pro řezá-

ní konstrukčního stavebního dřeva 2.10 



Úprava a zpracování materiálů – lisování a stříhání, svařování soubor předpisů

31bhp Speciál 2015 www.otazkyaodpovedi.cz

Část 4: Stroje na olepování boků s posouvacím řetězem
(řetězy) 12.09

Část 5: Jednostranné profilovaní stroje s pevným stolem a po -
sunovacími válci nebo posunovacím řetězem 3.10 

ČSN EN 1807-1,2 (49 6125) Bezpečnost dřevoobráběcích
strojů – Pásové pily
Část 1: Stolové pásové pily a rozmetací pásové pily 10.13
Část 2: Kmenové pásové pily 10.13
ČSN EN 859+A2 (49 6126) Bezpečnost dřevozpracujících
strojů. Srovnávací frézky s ručním posuvem 11.12
ČSN EN 860+A2 (49 6127) Bezpečnost dřevozpracujících
strojů. Jednostranné tloušťkovací frézky 11.12
ČSN EN 861+A2 (49 6128) Bezpečnost dřevozpracujících
strojů. Kombinované srovnávací a tloušťkovací frézky 11.12
ČSN EN 940+A1 (49 6129) Bezpečnost dřevozpracujících
strojů – Kombinované obráběcí stroje na dřevo 8.12
ČSN EN 1870 – 1–3, 4+A1, 5–9, 10, 11-12, 13+A2, 14+A2,
15 až 18, 19 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů –
Kotoučové pily
Část 3: Horní kotoučové pily pro příčné řezání a kombinova-

né horní kotoučové pily pro příčné rozřezávání/stol-
ní kotoučové pily 8.09

Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zaklá-
dáním a/nebo odebíráním 9.12

Část 5: Kombinované stolové kotoučové pily/spodní kotou-
čové pily pro příčné řezání 11.12

Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo a kombinované
kotoučové pily na palivové dřevo/stolové kotoučové
pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním 3.10

Část 7: Jednokotoučové rozřezávací pily na kmenové výře-
zy se strojním posuvem stolu a s ručním zakládáním
a/nebo odebíráním 5.13

Část 8: Jednokotoučové omítací rozřezávací pily se strojně
poháněnou jednotkou pily a s ručním zakládáním
a/nebo odebíráním 5.13 

Část 9: Dvoukotoučové pily pro příčné řezání se strojním posu-
vem a s ručním zakládáním a/nebo odebíráním 5.13

Část 10: Jednokotoučové automatické a poloautomatické
spodní kotoučové pily pro příčné řezání 11.13

Část 11: Poloautomatické a automatické ramenové kotoučo-
vé pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové
pily) 3.10 

Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání 3.10
Část 13: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem na řezání

formátů 10.12
Část 14: Svislé kotoučové pily na řezání formátů 10.12
Část 15: Několikakotoučové pily pro příčné řezání se strojním

posuvem obrobku a s ručním zakládáním a/nebo
odebíráním 5.13

Část 16: Dvoukotoučové pily pro pokosné řezání V-profilů 5.13
Část 17: Manuální vodorovné strojní pily pro příčné řezání

s jednou jednotkou pily (manuální radiální ramenové
pily) 5.13

Část 18: Formátovací kotoučové pily 10.13
Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu)

a tesařské kotoučové pily pro staveniště 7.14

ČSN EN 12750 (49 6131) Bezpečnost dřevozpracujících stro-
jů – Čtyřstranné frézky 8.13
ČSN EN 12779+A1 (49 6132) Bezpečnost dřevoobráběcích
strojů. Odsávací systémy třísek a prachu s pevnou instalací.
Bezpečnostní vlastnosti a bezpečnostní požadavky 3.10
ČSN EN 691-1 (49 6133) Dřevozpracující stroje – Bezpečnost
dřevozpracujících strojů
Část 1: Společné požadavky 5.13
ČSN ISO 7960 (49 6150) Hluk vyzařovaný dřevoobráběcími
stroji, šířený vzduchem. Provozní podmínky pro dřevoobrábě-
cí stroje 11.97

Lisování a stříhání

ČSN EN 693+A2 (21 0701) Obráběcí a tvářecí stroje.
Bezpečnost. Hydraulické lisy 6.12
ČSN EN 12622 (21 0702) Bezpečnost obráběcích a tvářecích
strojů – Hydraulické ohraňovací lisy 1.12
ČSN EN 13736+A1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvá-
řecích strojů. Pneumatické lisy 10.09
ČSN EN 14656+A1 (21 0706) Bezpečnost strojních zařízení
– Bezpečnostní požadavky na vytlačovací lisy pro železné
a neželezné kovy 8.10
ČSN EN 14673+A1 (21 0707) Bezpečnost strojních zařízení –
Bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy pro volné zápust-
kové kování železných a neželezných kovů za tepla 8.10
ČSN EN 692+A1 (21 0711) Obráběcí a tvářecí stroje.
Mechanické lisy. Bezpečnost 9.09
ČSN 21 0713 Tvářecí stroje. Vřetenové lisy. Bezpečnostní
požadavky na konstrukci 1.88, změna 1 1.92
ČSN 21 0714 Tvářecí stroje. Bezpečnostní předpisy pro
mechanické ohraňovací lisy 4.63, změny a.6.66, b.2.77,
c.11.87
ČSN 21 0715 Tvářecí stroje. Tvářecí automaty. Bezpečnostní
požadavky na konstrukci 1.90
ČSN 21 0716 Tvářecí stroje. Buchary. Bezpečnostní poža-
davky na buchary 1.91
ČSN 21 0731 Tvářecí stroje. Tří a čtyřválcové zakružovačky.
Bezpečnostní požadavky na konstrukci 1.88, změna a.8.89
ČSN 21 0732 Tvářecí stroje. Rovnačky. Bezpečnostní poža-
davky na konstrukci 1.91
ČSN EN 13985+A1 (21 0740) Obráběcí a tvářecí stroje –
Bezpečnost – Tabulové nůžky 10.09

Svařování

ČSN EN 14610 (05 0007) Svařování a příbuzné procesy.
Definice metod svařování kovů 8.05
ČSN EN ISO 4063 (05 0011) Svařování a příbuzné procesy –
Přehled metod a jejich číslování 7.11
ČSN EN 13622 (05 0015) Zařízení pro plamenové svařování.
Terminologie. Termíny používané v plamenovém svařování 9.03
ČSN EN ISO 156091-3, 4, 5 (05 0312) Stanovení a kvalifika-
ce postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postu-
pů svařování
Část 1: Obloukové svařování 7.05
Část 2: Plamenové svařování 1.03
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Část 3: Elektronové svařování
Část 4: Laserové svařování 4.10
Část 5: Odporové svařování 5.12
ČSN EN ISO 145541,2 (05 0332) Požadavky na jakost při
svařování – odporové svařování kovových materiálů
Část 1: Vyšší požadavky na jakost 11.14
Část 2: Základní požadavky na jakost 11.14
ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zvá-
ranie kovov. Projektovanie a príprava pracovisk 2.93
ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zvá-
ranie kovov. Prevádzka 2.93, změny 1 12.94, 2 12.95, 3 9.99
ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre pla-
meňové zváranie kovov a rezanie kovov 2.93, změna 1 10.95
ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre oblú-
kové zváranie kovov 2.93, změna 1 4.99
ČSN 05 0650 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre odpo-
rové zváranie kovov 2.93, oprava UR 12.95
ČSN 05 0661 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie
zváranie kovov 2.93
ČSN 05 0671 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre lase-
rové zváranie kovov 2.93
ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre elekt-
rónové zváranie kovov 2.93
ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpeč-
nost při svařování a příbuzných procesech – Zařízení pro
záchyt a odlučování svářečského dýmu
Část 1: Požadavky na zkoušení a značení účinnosti odlučo-
vání 11.13 
ČSN EN 14717 (05 0690) Enviromentální kontrolní seznam 6.06
ČSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce
při svařování a příbuzných procesech – Průsvitné závěsy,
pásy a zástěny pro obloukové svařování 4.12 
ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní zkoušky svá-
řečů 9.02
ČSN EN 287-1, 6 (05 0711) Svařování. Zkoušky svářečů.
Tavné svařování
Část 1: Oceli 3.12, změna Z 1 5.14 (od 31. 10. 2015 se

norma zrušuje)
Část 1: Oceli 5.14
Část 6: Litina 8.10
ČSN EN ISO 9606-2 (05 0712) Zkoušky svářečů. Tavné sva-

řování
Část 2: Hliník a jeho slitiny 10.05
ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů. Tavné sva-

řování
Část 3: Měď a slitiny mědi 8.00, oprava 1 2.08
ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů. Tavné sva-

řování
Část 4: Nikl a slitiny niklu 8.00, oprava 1 2.01
ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Zkoušky svářečů
Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu 6.01
ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů –
Zkoušky odborné způsobilosti svářečů – Svařování spojů
z termoplastů 9.13
ČSN EN 14732 (05 0730) Svářečský personál – Zkoušky svá-
řečských operátorů a seřizovačů mechanizované a automa-
tické svařování kovových materiálů 5.14

ČSN EN ISO 15615 (05 2123) Zařízení pro plamenové sva-
řování – Acetylénové rozvodné systémy pro svařování, řezá-
ní a příbuzné procesy – Bezpečnostní požadavky pro vyso-
kotlaké přístroje 11.13
ČSN EN 60974 –1, 2, 2 ed. 3, 3 ed. 3, 4, 4 ed. 2, 5 ed. 3, 6,
6 ed. 2, 7, 7 ed. 3, 8, 10, 11, 11 ed. 3, 12 ed. 2, 12 ed. 3, 13
(05 2205) Svařování – Bezpečnostní požadavky pro zařízení
k obloukovému svařování 
Část 1: Zdroje svařovacího proudu 7.06
Část 2: Kapalinové chladicí systémy 11.03, změna

Z 1 10.13
Část 2 ed. 3: Kapalinové chladicí systémy 10.13
Část 3 ed. 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku 9.14
Část 3: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku 8.08 
Část 4: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení

v provozu 8.07, změna Z 1.9.11 (norma zru-
šena k 2. 1. 2014)

Část 4 ed. 2: Pravidelné kontroly a zkoušení 6.13
Část 5: Podavače drátu 1.03
Část 5 ed. 3: Podavače drátů 1.14
Část 6: Zdroje svařovacího proudu pro ruční oblouko-

vé svařování s omezeným provozem 12.03,
oprava 1 10.05., změna Z1 9.11 (norma zru-
šena k 1. 1. 2014)

Část 6 ed. 2: Zařízení s omezeným provozem 9.11
Část 7: Hořáky 5.06, změna Z 1 10.13
Část 7 ed. 3: Hořáky 10.13 
Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové

řezání 12.04, změna Z 1 12.09 (tato část zru-
šena k datu 1. 3. 2009)

Část 10: Požadavky na elektromagnetickou kompatibi-
litu (EMC) 8.08

Část 11: Držáky elektrod 12.97, změna Z 1 6.11
Část 11 ed. 3: Držáky elektrod 6.11
Část 12 ed. 2: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče 1.98,

změna Z 1 3.12
Část 12 ed. 3: Spojovací zařízení pro svařovací vodiče 3.12
Část 13: Svařovací svorka 3.12
ČSN EN 60974- 1 ed. 3, 3 ed. 2, 4, 4 ed. 2, 8 ed. 2, 9 (05
2205) Zařízení pro obloukové svařování 
Část 1 ed. 3: Zdroje svařovacích proudů 7.06, změna Z 1 4.13
Část 1 ed. 4: Zdroje svařovacích proudů 4.13
Část 3 ed. 2: Zařízení pro zapálení a stabilizaci oblouku

8.08, změna Z 1 9.14
Část 4 ed. 2: Kontrola a zkoušení svařovacích zařízení

v provozu 8.07, změna Z 2 6.13 (ruší změnu
Z 1.9.11)

Část 8: Plynová zařízení pro svařování a plazmové
řezání 12.09

Část 9: Instalace a používání 10.10
ČSN EN 50060 (05 2206) Zdroje svařovacího proudu pro
ruční obloukové svařování s omezeným provozem 11.95,
změny A 1 8.96, Z 1 10.05 (s účinností od 1. 3. 2006 se ruší)
ČSN CLC/TS 62081 (05 2208) Zařízení pro obloukové svařo-
vání – Instalace a provoz 11.05, změna Z1 10.10 (1. 3. 13
norma zrušena v souvislosti s vydáním ČSN EN 60974-9)
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ČSN EN 1011-1, 3 a 4, 5 (05 2210) Svařování. Doporučení
pro svařování kovových materiálů
Část 1: Všeobecná směrnice pro obloukové svařování 8.09 
Část 2: Obloukové svařování feritických ocelí 4.02, změna

A 1 8.04
Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí 4.02,

změna A 1 8.04
Část 4: Obloukové svařování hliníku a hliníkových slitin 8.02,

změna A 1 8.04 
Část 5: Svařování plátovaných ocelí 3.04
Část 6: Laserové svařování 9.06
Část 8: Svařování litin 8.05
ČSN EN ISO 18275 (05 5009) Svařovací materiály – Obalené
elektrody pro ruční obloukové svařování vysokopevnostních
ocelí – Klasifikace 1.13 
ČSN EN ISO 6847 (05 5017) Svařovací materiály – Příprava
návaru svarového kovu pro chemický rozbor 11.13
ČSN EN ISO 3581 (05 5100) Svařovací materiály – Obalené
elektrody pro ruční obloukové svařování antikorozních a žáru-
vzdorných ocelí – Klasifikace 10.12
ČSN EN ISO 21952 (05 53 13) Svařovací materiály – Drátové
elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování v ochranném
plynu žáropevných ocelí a jejich svarové kovy – Klasifikace 3.13
ČSN EN ISO 16834 (05 53 15) Svařovací materiály – Drátové
elektrody, dráty a tyče pro obloukové svařování vysokopec-
ních ocelí tavící se elektrodou v ochranném plynu a jejich sva-
rové kovy – Klasifikace 3.13
ČSN EN ISO 12153 (05 5507) Svařovací materiály – Plněné
elektrody bez a s plynovou ochranou pro obloukové svařová-
ní niklu a niklových slitin – Klasifikace 4.13
ČSN EN ISO 14174 (05 5701) Svařovací materiály – Tavidla
pro obloukové svařování pod tavidlem a elektrostruskové sva-
řování – Klasifikace 10.12
ČSN EN ISO 26304 (05 5802) Svařovací materiály – Drátové
elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda – tavidlo
pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí pod tavi-
dlem – Klasifikace 3.10
ČSN EN ISO 24598 (05 5803) Svařovací materiál – Drátové
elektrody, plněné elektrody a kombinace elektroda – tavidlo
pro obloukové svařování žáropevných ocelí pod tavidlem.
Klasifikace 1.13
ČSN EN ISO 13585 (05 5905) Tvrdé pájení – Kvalifikační
zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení 6.13

ª Sklady a skladování, ruční
manipulace

Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve
znění pozdějších předpisů
ČSN 26 0001 Dopravní zařízení. Názvosloví a rozdělení 3.87,
změny a.7.89, b.8.91, 3 3.93
ČSN 26 0002 Manipulace s materiálem. Názvosloví 5.83
ČSN ISO 1819 (26 0005) Zařízení pro plynulou dopravu
nákladů. Bezpečnostní předpisy. Všeobecná ustanovení 4.93

ČSN ISO 7149 (26 0006) Zařízení pro plynulou dopravu
nákladů. Bezpečnostní předpisy. Zvláštní ustanovení 5.93
ČSN EN 741+A1 (26 0081) Zařízení a systémy pro kontinuál-
ní dopravu – Bezpečnostní požadavky na systémy a jejich
součásti pro pneumatickou dopravu sypkých materiálů 7.11
ČSN EN 617+A1 (26 0082) Zařízení a systémy pro kontinuál-
ní dopravu – Bezpečnostní požadavky a požadavky na elektro-
magnetickou kompatibilitu na zařízení pro skladování sypkých
materiálů v silech, bunkrech, zásobnících a násypkách 7.11
ČSN EN 618 +A1 (26 0083) Kontinuální manipulační zařízení
a systémy – Požadavky na bezpečnost a EMC požadavky na
zařízení pro mechanickou manipulaci sypkých materiálů
s výjimkou pevných pásových dopravníků 7.11
ČSN EN 619 +A1 (26 0084) Kontinuální manipulační zařízení
a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou
kompatibilitu na zařízení pro mechanickou manipulaci mani-
pulačních jednotek 7.11
ČSN EN 620 +A1 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení
a systémy – Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou
kompatibilitu na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál 7.11
ČSN EN 12882 (26 0369) Dopravní pásy pro všeobecné po -
užití – Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost 12.02
ČSN 26 0605 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů.
Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady
ochrany nebezpečných sbíhavých míst 3.94
ČSN 26 0606 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů.
Bezpečnostní předpisy pro pásové dopravníky. Příklady
ochrany nebezpečných míst sevření u válečků 2.94
ČSN 26 0607 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů.
Bezpečnostní předpisy pro dopravníky a elevátory s řetězy.
Příklady ochrany nebezpečných sbíhavých míst 4.94
ČSN 26 0608 Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Řetě-
zové dopravníky s nosnými prostředky nebo unášeči nákladu.
Příklady ochrany proti úrazům unášeči nákladu 4.94
ČSN ISO/TR 9172 (26 2801) Zařízení pro plynulou dopravu
nákladů. Bezpečnostní předpisy pro šnekové dopravníky.
Příklady ochrany v místech zachycení a střihu 11.93
ČSN ISO 1050 (26 2808) Zařízení pro plynulou dopravu
nákladů. Šnekové dopravníky 10.93 
ČSN ISO 2406 (26 3211) Zařízení pro plynulou dopravu
nákladů. Pojízdné a přenosné dopravníky. Konstrukční poža-
davky 4.93
ČSN ISO 2109 (26 3213) Zařízení pro plynulou dopravu
nákladů. Lehké pásové dopravníky pro sypké hmoty 4.93
ČSN ISO 9851 (26 4003) Zařízení pro plynulou dopravu
nákladů. Poháněné závěsné tratě jednodráhové. Terminologie
a bezpečnostní předpisy 3.94
ČSN ISO 5041 (26 4102) Zařízení pro plynulou dopravu kuso-
vých břemen. Článkované dopravníky s novými biplanárními
řetězy pro kusová břemena s plochým dnem. Bezpečnostní
předpisy 3.94
ČSN ISO 5042 (26 4103) Zařízení pro plynulou dopravu kuso-
vých břemen. Dopravníky s deskovým řetězem. Bezpečnostní
předpisy 3.94
ČSN ISO 8456 (26 6202) Skladovací zařízení sypkých hmot.
Bezpečnostní předpisy 8.93
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ČSN ISO 3265 (26 7010) Zařízení pro plynulou dopravu syp-
kých materiálů. Vagónové výklopníky rotační, boční, čelní.
Bezpečnostní předpisy 3.93
ČSN 26 7400 Regálové zakladače. Názvosloví 1.91
ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače. Bezpečnost 5.09
ČSN 26 7403 Regálové zakladače. Metody zkoušení 8.93
ČSN EN 15095+A1 (26 7404) Motoricky poháněné příčkové
a policové přesuvné regály, karusely a skladovací výtahy –
Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN 26 7406 Pravidla pro navrhování regálových zakladačů.
Tolerance a manipulační vůle ve výškových regálových skla-
dech 12.93
ČSN 26 7407 Bezpečnostní předpisy pro regálové zakladače 3.95
ČSN 26 7408 Bezpečnostní předpisy pro automatické malé
regálové zakladače 3.95
ČSN 26 7420 Osvědčení výkonu regálových zakladačů.
Spolehlivost. Pohotovost 7.94
ČSN 26 9004 Manipulační jednotky. Názvosloví 7.84
ČSN ISO 445 (26 9006) Palety pro manipulaci s materiálem –
Slovník 1.14
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest
a uliček 10.93
ČSN 26 9015 Skladování. Základní názvosloví 7.82
ČSN 26 9016 Názvosloví skladů 4.86, změna a.7.89
ČSN 26 9030 Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bez-
pečnou manipulaci a skladování 8.98, změna Z 1 8.99
ČSN 26 9041 Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady 9.93
ČSN 26 9105 Požadavky na palety pro mezinárodní přepravu
11.92
ČSN 26 9107 Opravy prostých a ohradových palet. Společná
ustanovení 12.92
ČSN 26 9112 Vratné prosté palety. Technické požadavky
a zkoušení 9.92, změny 1 9.93, 2 3.95, 3 8.98, Z 4 9.02
ČSN EN ISO 8611-1, 2, 3 (26 9118) Palety pro manipulaci
s materiálem – prosté palety
Část 1: Zkušební metody 12.12
Část 2: Požadavky na provedení a volba zkoušek 12.12
Část 3: Maximální pracovní břemena 12.12
ČSN 26 9119 Prosté palety. Pevnostní požadavky 4.95
ČSN 26 9120 Palety ohradové, skříňové a sloupkové.
Základní parametry 5.92, změna 1 8.98
ČSN 26 9121 Palety ohradové, skříňové a sloupkové.
Technické požadavky a zkoušení 11.91, změna 1 8.98 
ČSN 26 9122 Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro
hutní materiály. Základní parametry 11.92, změna 1 8.98
ČSN 26 9123 Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro
hutní materiály. Technické požadavky a zkoušení 11.92, opra-
va UR 12.92
ČSN ISO 13194 (26 9125) Ohradové palety – Základní poža-
davky a metody zkoušení 4.12
ČSN 26 9127 Palety pro manipulaci regálovými zakladači
s automatickým řízením 11.92
ČSN EN 13626 (26 9129) Obaly. Ohradové palety. Všeobecné
požadavky a metody zkoušení 9.03
ČSN EN 1570-3 (26 9383) Stacionární kontejnery na odpad
do 5 000 l, zdvihané shora a vyprazdňované spodem
Část 3: Doporučená zdvihací spojení 4.12

ČSN 44 1315 Tuhá paliva – Skladování 1.07
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, sklado-
vání a manipulaci 8.03, změna Z 1 2.06
ČSN 65 0211 Bezpečnost při skladování a manipulaci s orga-
nickými peroxidy 8.94
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 2.97,
změny 1 2.99, Z 2 1.10
ČSN 73 5530 Sklady výbušin a výbušných předmětů 7.91,
oprava 2.92, 11.92

ª Ropné látky

ČSN 65 6500 Motorová paliva – Podmínky skladování
a doporučená doba použitelnosti 5.11
ČSN EN 14274 (65 6502) Motorová paliva – Hodnocení kva-
lity automobilového benzínu a motorové nafty – Systém moni-
torování kvality paliv 7.13
ČSN EN 589+A1 (65 6503) Motorová paliva – Zkapalněné
ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkouše-
ní 10.12
ČSN EN 228 (65 6505) Motorová paliva – Bezolovnaté auto-
mobilové benzíny – Technické požadavky a metody zkoušení
4.13, změna Z 1 7.14
ČSN EN 590+A1 (65 6506) Motorová palivy – Motorové nafty
– Technické požadavky a metody zkoušení 4.14, oprava 1
6.14 (oprava je vydána tiskem)
ČSN EN 15376 (65 6511) Motorová paliva – Ethanol jako
složka automobilových benzinů – Technické požadavky
a metody zkoušení 8.11
ČSN 65 6516 Motorová paliva – Řepkový olej pro spalovací
motory na rostlinné oleje – Technické požadavky a metody
zkoušení 4.13
ČSN EN 13616 (69 9116) Zabezpečovací zařízení proti pře-
plnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva 2.05
ČSN EN 13617-1+A1 (69 9117) Benzínové čerpací stanice
Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení
měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích
jednotek 2.10
ČSN 75 3415 Ochrana vody před ropnými látkami – Objekty
pro manipulaci s ropnými látkami a jejich skladování 10.92,
změna Z 1 9.11
ČSN 75 3418 Ochrana povrchových a podzemních vod před zne-
čištěním při dopravě ropy a ropných látek silničními vozidly 10.11
ČSN 83 0901 Ochrana povrchových vod před znečištěním.
Všeobecné požadavky 7.86
ČSN 83 0916 Ochrana před ropnými látkami. Doprava rop-
ných látek potrubím 1.77, změna a 1.85

ª Tlaková zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhra-
zená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění
jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
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Vyhláška ČÚBP č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce
v nízkotlakých kotelnách
Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů [pozor –
znění § 3 odst. 6 – provedení pravidelné kontroly kotle nebo
jednorázové kontroly kotle nenahrazuje kontroly, revize
a podobně, prováděné např. podle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
nebo nařízení vlády č. 101/2005 Sb.] – zrušena vyhláškou
č. 194/2013 Sb.
Vyhláška č. 194/2013 Sb., o kontrole kotlů a rozvodu tepelné
energie
Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů
[pozor – znění § 3 odst. 3 – provedení pravidelné kontroly kli-
matizačních systémů nenahrazuje kontroly a revize provádě-
né podle např. vyhlášky č. 91/1993 Sb. nebo nařízení vlády
č. 101/2005 Sb.] – zrušena vyhláškou č. 193/2013 Sb.
Vyhláška č. 193/2013 Sb., o kontrole klimatizačních systémů
ČSN 06 0830 Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění
a ohřívání užitkové vody 8.96, oprava 11.96, změna 1 9.99
ČSN 06 1008 Požární bezpečnost tepelných zařízení 12.97
ČSN 06 1010 Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním
ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické
požadavky. Zkoušení 10.85, změna a 3.86
ČSN 06 1201 Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní
ustanovení 7.85, změna a 3.86, Z 2 3.02
ČSN 07 0008 Pasport kotle 10.85
ČSN 07 0020 Parné kotly. Typy a základné parametre 1.85,
změny a 12.85, b 12.88
ČSN 07 0021 Horkovodní kotle. Typy a základní parametry 7.84
ČSN 07 0240 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Základní
ustanovení 1.93, změny 1 5.94, 2 8.95, 3 6.96, 4 3.97, 
5 12.97, 6 7.99, Z 7 2.00, Z 8 9.00, Z 9 3.02 
ČSN 07 0245 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní
kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení 9.93,
změny 1 5.95, 2 6.96, 3 3.97, 4 7.99, Z 5 2.00, Z 6 9.00, Z 7 3.02
ČSN 07 0246 Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Průtočné
teplovodní kotle na plynná paliva. Technické požadavky.
Zkoušení 10.85
ČSN 07 0270 Bezpečnostná technika. Horúcovodné a parné
kotly. Požiadavky na manometre 1.86
ČSN 07 0302 Přejímací zkoušky parních kotlů 10.96
ČSN 07 0620 Konstrukce a výstroj parních a horkovodních
kotlů 5.78, změny a 2.83, b 10.85, 3 4.94
ČSN 07 0622 Výroba parních a horkovodních kotlů 1.90
ČSN 07 0623 Technická dokumentace kotlů 9.79
ČSN 07 0624 Montáž kotlů a kotelních zařízení 7.80, změna a 6.88
ČSN 07 0703 Kotelny se zařízením na plynná paliva 1.05,
změna Z 1 2.05
ČSN 07 0705 Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu 1.97
ČSN 07 0706 Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania
po montáži 7.89
ČSN 07 0710 Provoz, obsluha a údržba parních a horkovod-
ních kotlů 5.77, změny a 4.77, b 5.78, c 6.85
ČSN EN 303-5, 7 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění
Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva, s ruční

a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném
výkonu nejvýše 500 kW – Terminologie, požadavky,
zkoušení a značení 1.13

Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořá-
kem a ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu
nejvýše 1000 kW 6.07

ČSN EN 15035 (07 5305) Kotle pro ústřední vytápění.
Zvláštní požadavky na uzavřené soustavy kotle a hořáku na
plynná paliva do 70 kW 8.07
ČSN EN 14394 (07 5307) Kotle pro ústřední vytápění. Kotle
pro ústřední vytápění s hořáky a ventilátorem, s jmenovitým
tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou
110 °C 5.09
ČSN EN 15502-2-1 (07 5316) Kotle na plynná paliva pro
ústřední vytápění
Část 1: Obecné požadavky a zkoušky 10.13
Část 2-1:Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle prove-

dení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem
nejvýše 1 000 kW 10.13 

ČSN EN 13836 (07 5329) Kotle na plynná paliva pro ústřední
vytápění – Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příko-
nem vyšším než 300 kW, nejvýše však 1000 kW 6.07
ČSN EN 12952-1-18 (07 7604) Vodotrubné kotle a pomocná
zařízení
Část 1: Všeobecné požadavky 10.02
Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných

tlakem 2.12
Část 3: Konstrukce a výpočet částí kotle namáhaných tla-

kem 9.12
Část 4: Provozní výpočty očekávané doby života kotle 2.12
Část 5: Provedení a konstrukce částí kotle namáhaných tla-

kem 3.03
Část 6: Kontrola při výrobě; dokumentace a značení částí

kotle namáhaných tlakem 2.12
Část 7: Požadavky na výstroj kotle 7.13
Část 8: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na plynná

a kapalná paliva 5.03
Část 9: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na prášková

paliva 8.03
Část 10: Požadavky na zabezpečovací zařízení proti přetlaku

6.03
Část 11: Požadavky na omezovací zařízení pro kotle a příslu-

šenství 2.08
Část 12: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

5.08
Část 13+A1: Požadavky na zařízení pro čištění spalin7.04
Část 14: Požadavky na spalinové soustavy DENOX, využíva-

jící kapalný čpavek a čpavkové vody 2.05
Část 15: Přejímací zkoušky 5.04
Část 16: Požadavky na soustavy pro spalování na roštu nebo

ve fluidní vrstvě pro kotle na pevná paliva 8.03
Část 18: Návody k obsluze 7.13
ČSN EN 12953-1, 2, 6, 10, 11, 12, 13 (07 7853) Válcové kotle
Část 1: Všeobecné požadavky 11.12
Část 2: Materiály pro části kotlů a příslušenství namáhaných

tlakem 11.12
Část 6: Požadavky na výstroj kotle 9.11
Část 10: Požadavky na kvalitu napájecí vody a kotelní vody

5.08
Část 11: Přejímací zkoušky 4.04 
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Část 12: Požadavky na spalovací zařízení kotlů na pevná
paliva pro spalování na roštu 4.04

Část 13: Návody k obsluze 9.12
ČSN EN ISO 4126 – 1, 4, 5, 7 (13 4310) Bezpečnostní pojist-
ná zařízení proti nadměrnému tlaku
Část 1: Pojistné ventily 3.14
Část 4: Pojistné ventily s pomocným zařízením 3.14
Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak

(CSPRS) 3.14
Část 7: Obecné údaje 3.14
ČSN EN 14917+A1 (13 9030) Kovové vlnovce na dilataci tla-
kových zařízení 11.12
ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla
(různá data vydání, počínaje rokem 1993) – (celkem 39 částí)
ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky
1.86, změny a 9.89, 2 6.92, 3 9.99, Z 4 2.09
ČSN 69 0050 Nádoby a zařízení odolné tlakovému rázu při
výbuchu. Výpočet, konstrukce a zkoušení 5.95
ČSN EN 13445-1 – 6, 8 (69 5245) Netopené tlakové nádoby
Část 1: Všeobecně 10.10, změna A 1 8.14
Část 2: Materiály 10.10
Část 3: Konstrukce a výpočet 10.10, změny A 1 6.13, A 2 8.14
Část 4: Výroba 10.10
Část 5: Kontrola a zkoušení 10.10
Část 6: Požadavky na navrhování a výrobu tlakových nádob

a tlakových částí z litiny s kuličkovým grafitem 10.10
Část 8: Doplňující požadavky na tlakové nádoby z hliníku

a slitin hliníku 10.10 
ČSN EN 14025 (69 9025) Nádrže na přepravu nebezpečné-
ho zboží – Kovové tlakové nádrže – Konstrukce a výroba 6.14 
ČSN 73 5120 Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším.
Společná ustanovení 9.87, změna 1 12.94

ª Zdvihací zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhra-
zená zdvihací zřízení a stanoví některé podmínky k jejich
bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
ČSN EN 13411-1-3+A1, 4, 8 (02 4470) Ukončení ocelových
drátěných lan – Bezpečnost
Část 1: Očnice pro vázací prostředky z ocelových drátěných

lan 6.09
Část 2: Splétaná oka drátěných lan pro vázací prostředky

6.09
Část 3: Objímky a zajištěné objímky 6.09
Část 4: Zalévání kovem a pryskyřicí 10.11
Část 8: Kovové koncovky a kování 4.12
ČSN EN 13414-1, 2+A2, 3+A1 (02 4472) Vázací prostředky
z ocelových drátěných lan – Bezpečnost 
Část 1: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce

7.09
Část 2: Informace pro používání a údržbu poskytované

výrobcem 7.09
Část 3: Lanové smyčky a vázací prostředky vinuté z lana

s kabelovým vedením 7.09

ČSN ISO 4306-1 (27 0000) Jeřáby. Slovník
Část 1: Všeobecně 3.10
ČSN ISO 4306-2 (27 0001) Zdvihací zařízení. Názvosloví
Část 2: Mobilní jeřáby 2.98
ČSN ISO 4302-3 (27 0002) Jeřáby. Názvosloví
Část 3: Věžové jeřáby 11.93
ČSN 27 0005 Ilustrovaný slovník jeřábů a těžkých zdvihadel 3.94
ČSN ISO 7363 (27 0008) Jeřáby a zdvihací zařízení.
Technické charakteristiky a přejímací dokumenty 11.92,
změna 1 5.96
ČSN EN 12077-2+A1 (27 0035) Bezpečnost jeřábů. Zdravotní
a bezpečnostní požadavky. Část 2: Omezující a indikující
zařízení 11.08 
ČSN EN 126441, 2+A1 (27 0036) Jeřáby – Informace pro
používání a zkoušení
Část 1: Návod k používání 2.09
Část 2: Značení 2.09
ČSN ISO 11660-2 (27 0038) Jeřáby. Přístup, ochrany a zábrany
Část 2: Mobilní jeřáby 2.98
ČSN ISO 9927- 1, 3 (27 0041) Jeřáby – Inspekce
Část 1: Obecně 10.14
Část 3: Věžové jeřáby 3.07
ČSN ISO 4309 (27 0056) Jeřáby – Ocelová lana – Péče
a údržba, inspekce a vyřazování 6.11
ČSN EN 13557+A2 (27 0135) Jeřáby – Ovládání a ovládací
místa obsluhy 11.08
ČSN EN 13135 (27 0136) Jeřáby – Bezpečnost – Navrhování
– Požadavky na vybavení 8.13
ČSN EN 13586+A1 (27 0137) Jeřáby – Přístupy 11.08
ČSN EN 14502-1, 2+A1 (27 0138) Jeřáby – Zařízení pro zdvi-
hání osob 
Část 1: Zdvihací koše 1.10 
Část 2: Svisle pohyblivá ovládací místa obsluhy 11.08
ČSN EN 13155+A2 (27 0139) Jeřáby. Bezpečnost. Volně
zavěšené prostředky pro uchopení břemen 9.09
ČSN 27 0142 Jeřáby a zdvihadla – Zkoušení provozovaných
jeřábů a zdvihadel 1.14
ČSN ISO 12480-1, 3 (27 0143) Jeřáby. Bezpečné používání. 
Část 1: Všeobecně 6.99
Část 3: Věžové jeřáby 3.07
ČSN ISO 8792 (27 0144 ) Ocelová vázací lana. Bezpečnostní
kriteria a postup kontroly při používání 10.93, změna 1 5.96
ČSN EN 1492 – 1, 2, 4+A1 (27 0147) Textilní vázací pro-
středky. Bezpečnost
Část 1: Vázací popruhy ze syntetických vláken pro všeobec-

né použití 7.09
Část 2: Vinuté smyčky ze syntetických vláken pro všeobec-

né použití 7.09
Část 4: Vázací prostředky pro všeobecné zdvihací práce vyro-

bené z lan z přírodních a syntetických vláken 7.09
ČSN ISO 12488-1 (27 0202) Jeřáby – Tolerance pro pojezdo-
vá kola a pro jeřábové a příčné dráhy
Část 1: Obecně 12.12
ČSN EN 15011 (27 0210) Jeřáby – Mostové a portálové jeřá-
by 8.14
ČSN 27 0502-1 Jeřáby mobilní výložníkové. Společná usta-
novení 12.91
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ČSN 27 0502-2 Jeřáby mobilní výložníkové. Hlavní kon-
strukční části, technické požadavky 12.91
ČSN 27 0502-3 Jeřáby mobilní výložníkové. Bezpečnostní
zařízení 12.91
ČSN 27 0502-4 Jeřáby mobilní výložníkové. Přístupy a stano-
viště obsluhy 12.91
ČSN 27 0502-5 Jeřáby mobilní výložníkové. Označování,
tabulky a nápisy 12.91
ČSN 27 0502-6 Jeřáby mobilní výložníkové. Zkoušení, dodá-
vání a zvláštní ustanovení 12.91
ČSN EN 12999+A1 (27 0540) Jeřáby – Nakládací jeřáby 11.12
ČSN EN 13157 (27 0550) Jeřáby – Bezpečnost – Ručně
poháněné jeřáby 2.10
ČSN EN 14328 (27 0555) Jeřáby – Ručně vedená manipu-
lační zařízení 2.10
ČSN EN 13852-1 (27 0560) Jeřáby – Offshore jeřáby na
těžebních plošinách 
Část 1: Offshore jeřáby obecného použití 3.14
ČSN EN 130001A1 (27 0570) Jeřáby – Mobilní jeřáby 10.14 
ČSN EN 14439 (27 0580) Jeřáby – Bezpečnost – Věžové
jeřáby 12.09
ČSN EN 14985 (27 0590) Jeřáby – Otočné výložníkové jeřá-
by 7.12
ČSN EN 14492-1+A1, 2+A1 (27 0610) Jeřáby – Vrátky a klad-
kostroje se strojním pohonem
Část 1: Vrátky se strojním pohonem 4.10, oprava 1 6.10

(oprava je vydána tiskem)
Část 2: Kladkostroje a zdvihové jednotky se strojním poho-

nem 4.10, oprava 1 6.10 (oprava je vydána tiskem)
ČSN 27 0808 Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zve-
dáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz 8.95
ČSN EN 1493 (27 0809) Zvedáky vozidel 12.10
ČSN EN 1494 (27 0810) Mobilní a přemístitelné zvedáky
a související zdvihací zařízení 11.01
ČSN EN 15056 (27 1925) Jeřáby – Požadavky na závěsné
rámy pro manipulaci s kontejnery 12.09
ČSN 33 2550 Elektrotechnické předpisy. Jeřáby a zdvihadla.
Předpisy pro elektrická zařízení 1.92
ČSN 33 3570 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
lanových drah a lyžařských vleků 1.95, změna Z 1 5.13
ČSN 33 3570 ed. 2 Elektrická zařízení osobních lanových
drah a lyžařských vleků 5.13
ČSN 73 5130 Jeřábové dráhy 3.94

ª Výtahy a plošiny

ČSN 27 4000 Elektrické výtahy. Názvosloví 1.88
ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Provoz
a servis výtahů 1.14
ČSN EN 81-1+A3, 2+A3, 3, 11, 21+A1, 22, 28, 29, 31, 40, 43,
58, 70, 71, 72, 73, 76, 80, 82 (27 4003) Bezpečnostní předpi-
sy pro konstrukci a montáž osobních a nákladních a malých
nákladních výtahů
Část 1: Elektrické výtahy 6.10, oprava 1 7.11 (vydaná tis-

kem), oprava 2 10.11 (vydaná tiskem)

Část 2: Hydraulické výtahy 6.10, oprava 1 7.11 (vydaná
tiskem), oprava 2 10.11 (vydaná tiskem)

Část 3: Elektrické a hydraulické malé nákladní výtahy
1.09, oprava 1 10.09 (vydaná tiskem), oprava 2
10.11 (vydaná tiskem) 

Část 11: Interpretace k soustavě norem EN 81 4.10
Část 21+A1:Nové výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů

v existujících budovách 5.13
Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou 10.14
Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených

pro dopravu osob a osob a nákladů 11.03, opra-
va 1 12.04

Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu
10.10, oprava 1 10.11 (vydaná tiskem) 

Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro
dopravu osob s omezenou pohyblivostí 3.09,
oprava 1 4.09 (vydaná tiskem), oprava 2 7.09
(vydaná tiskem)

Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s ome-
zenou schopností pohybu 7.11, oprava 1 12.11

Část 43: Výtahy pro jeřáby 1.10
Část 58: Přezkoušení a zkoušení požární odolnosti

šachetních dveří 11.03, oprava 1 12.04
Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu

osob a osob a nákladů – Přístupnost výtahů včet-
ně osob s omezenou schopností pohybu a ori-
entace 11.03, oprava 1 12.04, změna A 1.8.05

Část 71: Výtahy odolné vandalům 8.05 (zrušena, od čer-
vence 2007 platí norma nová stejného čísla,
pouze s vydáním 7.07)

Část 72: Požární výtahy 11.03, oprava 1 12.04, oprava 2
10.11 (vydaná tiskem) 

Část 73: Funkce výtahů při požáru 12.05
Část 76: Evakuace osob s omezenou schopností pohybu

a orientace za použití výtahů 5.12
Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících

výtahů určených pro dopravu osob nebo osob
a nákladů 6.04, změna Z 1 1.06

Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro
osoby včetně osob s omezenou schopností
pohybu 1.09

ČSN P CEN/TS 81-31, 83 (27 4003) Bezpečnostní předpisy
pro konstrukci a montáž výtahů – Existující výtahy
Část 31: Výtahy pro dopravu nákladů s možností vstupu 10.10
Část 83: Předpisy pro zvýšení odolnosti proti vandalismu 6.10
ČSN EN 81-41, 77, 82 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro
konstrukci a montáž výtahů – Zvláštní výtahy pro dopravu
osob a nákladů
Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s ome-

zenou schopností pohybu 7.11, oprava 1 12.11
(oprava je vydána tiskem)

Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám 5.14,
oprava 1 7.14 (oprava je vydána tiskem) 

Část 82: Zlepšení přístupnosti existujících výtahů pro
osoby včetně osob se zdravotním postižením 5.14

ČSN P ISO/TS 14798 (27 4005) Výtahy, pohyblivé schody
a pohyblivé chodníky. Metodika posouzení a snižování rizika 9.07
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ČSN EN ISO 25745-1 (27 4006) Energetická náročnost výta-
hů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků 
Část 1: Měření spotřeby energie a její ověřování 6.13
ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy – Prohlídky
a zkoušky výtahů v provozu 1.14
ČSN EN ISO 14798 (27 4008) Výtahy, pohyblivé schody
a pohyblivé chodníky – Metodika posuzování a snižováni rizi-
ka 9.13
ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Podstatné změny výtahů 6.04, změny Z 1 2.08, Z 2 4.11
ČSN ISO 9386 1 (27 4013) Poháněné zdvihací plošiny pro
osoby s omezenou pohyblivostí. Bezpečnostní předpisy, roz-
měry a provoz
Část 1: Svislé zvedací plošiny 5.02, tisková oprava 1.8.03
(zrušena opravou 1 ČSN EN 81-41)
ČSN 27 4014 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob
nebo osob a nákladů – Evakuační výtahy 2.07, změna Z 1 1.09,
oprava 1 10.11 (vydaná tiskem)
ČSN ISO 4344 (27 4015) Ocelová lana pro elektrické výtahy 9.93
ČSN ISO 4190-5 (27 4060) Zřizování výtahů
Část 5: Ovládací prvky, signalizace a další příslušenství 1.13
ČSN EN 13015+A1 (27 4090) Údržba výtahů a pohyblivých
schodů. Pravidla pro návody pro údržbu 1.09
ČSN 27 4210 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž
výtahů – Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustic-
kého tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření
hluku výtahů v nových stavbách 7.04
ČSN ISO 4190-1 (27 4315) Zřizování výtahů
Část 1: Výtahy třídy I, II, III a IV 1.13
ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob
a nákladů se svisle vedenými klecemi 1.14
ČSN EN 12158-1+A1, 2+A1 (27 4404) Nákladní stavební
výtahy 
Část 1: Výtahy s přístupnými plošinami 12.10
Část 2: Nakloněné výtahy s nepřístupnými nosnými zaříze-

ními 12.10
ČSN EN 627 (27 4610) Zásady pro sledování a zaznamená-
vání výstupních údajů u výtahů, pohyblivých schodů a pohyb-
livých chodníků 3.97
ČSN EN 115 – 1+A1, 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých
schodů a pohyblivých chodníků
Část 1: Konstrukce a montáž 10.10, oprava 1 11.14 (oprava

je vydána tiskem)
Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých scho-

dů a pohyblivých chodníků 12.10
ČSN EN 1808+A1 (27 5003) Bezpečnostní požadavky na
závěsné plošiny – Konstrukční výpočty, kritická stabilita, kon-
strukce – Zkoušky 10.10
ČSN EN 280+A2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní ploši-
ny – Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Přezkoušení
a zkoušky 3.10
ČSN EN 280 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny –
Konstrukční výpočty – Kritéria stability – Konstrukce –
Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky 1.14
ČSN ISO 18878 (27 5005) Pojízdné zdvihací pracovní ploši-
ny – Školení obsluhy 11.06

ČSN ISO 18893 (27 5006) Pojízdné zdvihací pracovní ploši-
ny – Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz 10.14
ČSN ISO 20381 (27 5007) Pojízdné zdvihací pracovní ploši-
ny – Značky pro ovladače a zobrazovací zařízení 3.10
ČSN ISO 16653-3 (27 5008) Pojízdné zdvihací pracovní plo-
šiny – Návrh, výpočty, bezpečnostní požadavky a zkušební
metody související se zvláštními vlastnostmi
Část 3: Pojízdné zdvihací pracovní plošiny pro zahradní

práce 12.12
ČSN EN 1495+A2 (27 5010) Zdvihací plošiny – Stožárové
šplhací pracovní plošiny 1.10
ČSN EN 1570+A2 (27 5011) Bezpečnostní požadavky na
zdvihací stoly 1.10
ČSN 33 2570 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
výtahů 1.89, změny 1 3.92, 2 4.95
ČSN IEC 61813 (35 9757) Práce pod napětím. Zacházení,
údržba a provozní zkoušení zdvíhacích pracovních plošin
s izolačními rameny 6.02
ČSN 73 8120 Stavební plošinové výtahy 3.87

ª Plynová zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhra-
zená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění
jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích
a zkouškách plynových zařízení, ve znění nařízení vlády
č. 352/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí
s nebezpečím výbuchu
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2009 č. 158/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.
a č. 281/2009 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 314/2009 Sb.),
v roce 2010 č. 155/2010 Sb., v roce 2011 č. 211/2011 Sb.,
č. 299/2011 Sb., č. 420/2011 Sb. a č. 458/2011 Sb., v roce
2012 č. 165/2012 Sb. a č. 350/2012 Sb., v roce 2014
č. 90/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve
znění vyhlášky č. 370/2010 Sb., v roce 2011 č. 442/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 436/2012 Sb., v roce 2014 č. 291/2014 Sb.
Vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí
pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky
č. 363/2007 Sb., v roce 2012 č. 445/2012 Sb.
Vyhláška č. 62/2011 Sb., o podmínkách připojení k plynáren-
ské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu
a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provo-
zu přepravní soustavy a distribuční soustavy v plynárenství
Vyhláška č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu
přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství,
v roce 2011 ve znění vyhlášky č. 62/2011 Sb.(zrušena vyhláš-
kou č. 108/2011 Sb.)
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Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření a o způsobu stanovení
náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné
dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepra-
vě nebo neoprávněné distribuci plynu, v roce 2013 ve znění
vyhlášky č. 289/2013 Sb.
Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvise-
jících služeb v plynárenství
Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství, ve
znění sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve
vyhlášce č. 334/2009 Sb. (částka č. 108/2009) – zrušena
vyhláškou č. 344/2012 Sb.
Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství
a o způsobu zajištění standardu dodávky plynu
Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech
Pravidel provozování přenosné soustavy, Pravidlech provozo-
vání distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní sou-
stavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provo-
zovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmí-
nek operátora trhu
Vyhláška č. 452/2012 Sb., o náležitostech žádosti o udělení,
změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybra-
ných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách
pro posuzování těchto žádostí
Vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způ-
sob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do
přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních
zásobníků plynu
ČSN 06 1401 Lokální spotřebiče na plynná paliva. Základní
ustanovení 3.91, změny 1 11.92, 2 12.96, 3 12.97
ČSN EN 13278 (06 1402) Kamna na plynná paliva s otevře-
nou spalovací komorou 9.14
ČSN EN 1266 (06 1403) Konvenční kamna na plynná paliva
s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo
odvádění spalin 9.03, oprava 1 z dubna 2005, změna A 1 2.06
ČSN EN 14829 (06 1404) Kamna na plynná paliva v prove-
dení A o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 6 kW 3.08
ČSN EN 30-1-1+A3, 1-4 (06 1410) Varné spotřebiče na plyn-
ná paliva pro domácnost
Část 1-1: Obecné požadavky na bezpečnost 5.11
Část 1- 4: Bezpečnost. Spotřebiče s hořákem nebo více

hořáky s automatikou 7.03 
ČSN EN 26 (06 1411) Průtokové ohřívače vody s atmosféric-
kými hořáky na plynná paliva pro ohřev užitkové /pitné/ vody
6.98, změna Z 1 7.01 
ČSN EN 613 (06 1412) Konvekční kamna na plynná paliva
12.00, změna A 1 11.03
ČSN EN 624 (06 1459) Spotřebiče spalující zkapalněné uhlo-
vodíkové plyny (LPG) – Uzavřená vytápěcí zařízení na LPG
pro zabudování do vozidel a lodí 9.11
ČSN 06 1615 Samočinné odtahové klapky. Technické předpi-
sy 11.90
ČSN EN 88 – 1, 2 (06 1801) Regulátory tlaku a příslušné bez-
pečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv
Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 

500 mbar 6.08, změna Z 1 11.11
Část 2: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nad 

500 mbar a nejvýše do 5 bar 6.08

ČSN EN 126 (06 1802) Pojistky plamene pro spotřebiče plyn-
ných paliv – Termoelektrické pojistky plamene 12.10
ČSN EN 161+A3 (06 1803) Samočinné uzavírací ventily pro
hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv 7.13
ČSN EN 257 (06 1804) Mechanické regulátory teploty pro
spotřebiče plynných paliv 1.11
ČSN EN 298 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů plyn-
ných nebo kapalných paliv 4.04, změna Z 1 12.12
ČSN EN 298 ed. 2 (06 1805) Automatiky hořáků a spotřebičů
plynných nebo kapalných paliv 12.12 
ČSN EN 16304 (06 1812) Samočinné odvzdušňovací ventily
pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv 10.13
ČSN EN 1854 ed. 2 (06 1808) Hlídače tlaku pro hořáky na
plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv 12.10
ČSN EN 13611+A2 (06 1820) Bezpečnostní a řídící přístroje
pro hořáky a spotřebiče plynných paliv – Všeobecné poža-
davky 6.12
ČSN EN 1643 (06 1830 Soustava k hlídání těsnosti samočin-
ných uzavíracích ventilů pro hořáky na plynná paliva a spo-
třebiče plynných paliv 8.01, změna Z 1 9.14
ČSN EN 1643 ed. 2 (06 1830) Bezpečnost a řídicí přístroje
pro plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv – Soustava
k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů 9.14
ČSN EN 203-1, 2, 7 (06 1901) Spotřebiče plynných paliv pro
provozy společného stravování
Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost 9.14
Část 2: Hospodárné využití energie 4.96
Část 7: Zvláštní požadavky – Opékače a otočné rožně 10.14
ČSN EN 525 (06 1910) Ohřívače vzduchu na plynná paliva
k vytápění prostorů nebytových objektů, s přímým ohřevem
a nucenou konvekcí, s jmenovitém tepelném příkonu nejvýše
300 kW 7.10
ČSN EN 1020 (06 1911) Ohřívače vzduchu na plynná paliva
k vytápění prostorů nebytových objektů s nucenou konvekcí
s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo
odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 
300 kW 7.10
ČSN EN 621 (06 1912) Ohřívače vzduchu na plynná paliva
k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvencí,
s přiváděním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin
účinkem přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu
nejvýše 300 kW 7.10
ČSN EN 778 (06 1913) Ohřívače vzduchu na plynná paliva
k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvencí, s přivádě-
ním spalovacího vzduchu a/nebo odváděním spalin účinkem
přirozeného tahu, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 
70 kW 7.10
ČSN EN 1319 (06 1915) Ohřívače vzduchu na pevná paliva
k vytápění obytných prostorů, s nucenou konvekcí a s hořáky a ven -
tilátorem, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW 7.10 
ČSN 06 1950 Průmyslová tepelná zařízení pro plynná paliva.
Technické předpisy 4.92
ČSN 06 3003 Průmyslové plynové pece. Základní ustanovení
3.83, změna a 6.88
ČSN EN 7462 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení –
Bezpečnostní požadavky na zařízení ke spalování a manipu-
laci s palivy 12.10 
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ČSN EN 267+A1 (07 5857) Hořáky na kapalná paliva s venti-
látorem a s automatickým řízením 4.12
ČSN EN 230 (07 5858) Automatiky hořáků na kapalná paliva
12.05, změna Z 1 12.12 (norma zrušena k 31. 5. 2015) 
ČSN EN 13842 (07 6010) Ohřívače vzduchu na kapalná pali-
va s nucenou konvencí. Lokální a přenosné ohřívače pro vytá-
pění vnitřních prostorů 4.05
ČSN EN 12542 (07 8212) Zařízení a příslušenství na LPG –
Stabilní svařované sériově vyráběné ocelové válcové zásob-
níky pro skladování zkapalněného uhlovodíkového plynu
(LPG) o objemu nejvýše 13 m3 – Konstrukce a výroba 4.11
ČSN EN 16119 (07 8213) Zařízení a příslušenství na LPG –
Těsnicí víčka a zátky pro ventily tlakových nádob a lahví na
LPG – Specifikace a zkoušení 9.13
ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny. Provozní pravidla 1.11
ČSN 07 8305 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů.
Technická pravidla 4.78, změny a.11.-12.78, b.1.80, c.8.84,
d.11.88, e.2.91, 6 10. 91, 7 4.95, 8 12.97, 9 1.00
ČSN EN 720-1, 2 (07 8310) Lahve na přepravu plynů. Plyny
a plynné směsi.
Část 1: Vlastnosti čistých plynů 10.00
Část 2: Stanovení hořlavosti a oxidační schopnosti plynů

a plynných směsí 9.98
ČSN EN ISO 11621 (07 8315) Lahve na přepravu plynů –
Postupy při změně druhu plynu během používání 8.06
ČSN EN 11372 (07 8319) Lahve na plyny – Lahve na aceton
– Podmínky plnění a kontrola během plnění 6.12
ČSN EN 1800 (07 8320) Lahve na plyny – Lahve na acetylen
– Základní požadavky a zkoušení typu 3.14
ČSN EN 1919 (07 8322) Lahve na přepravu plynů. Lahve na
zkapalněné plyny (kromě acetylenu a LPG). Kontrola během
plnění 3.01
ČSN EN 1920 (07 8323) Lahve ne přepravu plynů. Lahve na
stlačené plyny (kromě acetylenu). Kontrola během plnění 3.01
ČSN EN ISO 13088 (07 8324) Lahve na plyny – Svazky lahví
na acetylen – Podmínky plnění a kontrola během plnění 6.13
ČSN EN ISO 11439 (07 8339) Lahve na plyny – Vysokotlaké
lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových
vozidlech 1.14, oprava 1 8.14 (oprava je vydána tiskem)
ČSN EN 14894 (07 8400) Zařízení a příslušenství na LPG –
Značení lahví a tlakových sudů 11.13
ČSN EN 12817 (07 8409) Zařízení a příslušenství na LPG –
Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemech nejvýše 
13 m3 9.10
ČSN EN 12819 (07 8410) Zařízení a příslušenství na LPG –
Kontroly a revize zásobníků na LPG o objemu nad 13 m3 7.10
ČSN EN 12807 (07 8430) Zařízení a příslušenství na LPG –
Znovuplnitelné natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu
zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Návrh a kon-
strukce 1.10
ČSN EN 13109 (07 8435) Zařízení a příslušenství na LPG –
Tlakové zásobníky a sudy na LPG – Likvidace 7.11
ČSN EN 13799 (07 8436) Zařízení a příslušenství na LPG –
Měřidla obsahu pro tlakové nádoby na LPG 9.12 
ČSN EN 13110 (07 8439) Zařízení a příslušenství na LPG –
Znovuplnitelné svařované hliníkové lahve na přepravu zkapalně-
ných uhlovodíkových plynů (LPG) – Návrh a konstrukce 11.12

ČSN EN 1440+A1 (07 8440) Zařízení a příslušenství na LPG –
Pravidelná kontrola znovuplnitelných lahví na přepravu 10.12
ČSN EN 1439 (07 8441) Zařízení a příslušenství na LPG –
Postup kontroly lahví na LPG před plněním, v průběhu plnění
a po naplnění 9.08
ČSN EN 14140+A1 (07 8442) Zařízení a příslušenství na
LPG – Znovuplnitelné svařované ocelové lahve na přepravu
zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) – Alternativní
návrh a konstrukce 6.07
ČSN EN 15202 (07 8443) Zařízení a příslušenství na LPG –
Základní rozměry výstupního otvoru ventilu lahve na LPG
a přípojek přidružených zařízení 11.12
ČSN EN 12493+ A1 (07 8450) Zařízení a příslušenstvím LPG
– Svařované ocelové tlakové nádoby pro autocisterny na LPG
– Návrh a výroba 12.14
ČSN EN 12805 (07 8451) Část motorových vozidel na LPG.
Zásobníky 3.03
ČSN EN 13856 (07 8453) Minimální požadavky na obsah pří-
ručky uživatele systému LPG pro motorová vozidla 3.03
ČSN EN 13776 (07 8456) Zařízení a příslušenství na LPG –
Postup plnění a vypouštění autocisteren na LPG 11.13
ČSN EN 14893 (07 8458) Zařízení a příslušenství na LPG –
Svařované ocelové tlakové sudy k přepravě zkapalněných
uhlovodíkových plynů (LPG) o objemu od 150 litrů do 
1000 litrů 11.14
ČSN EN 14678-1, 2+A1, 3, (07 8461) Zařízení a příslušenství
na LPG – Konstrukce a provoz zařízení na LPG pro automo-
bilové čerpací stanice 
Část 1: Výdejní stojany 9.13
Část 2: Komponenty kromě výdejních stojanů a požadavky

na instalaci 9.12
Část 3: Čerpací stanice v komerčních a průmyslových

objektech 9.13
ČSN EN 13175+A2 (07 8465) Zařízení a příslušenství na
LPG. Specifikace a zkoušení armatur a tvarovek pro zásobní-
ky na zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) 11.07 
ČSN EN 12252 (07 8472) Zařízení a příslušenství na LPG –
Výstroj cisteren na LPG 10.14
ČSN EN 14841 (07 8474) Zařízení a příslušenství na LPG –
Postupy vypouštění železničních cisteren na LPG 8.14
ČSN EN 14912 (07 8493) Zařízení a příslušenství na LPG –
Kontrola a údržba ventilů lahví pro zkapalněné uhlovodíkové
plyny (LPG) prováděné při pravidelné revizi lahví 7.06
ČSN EN ISO 13769 (07 8500) Lahve na přepravu plynů –
Značení ražením 11.09
ČSN EN 1089-1, 2, 3 (07 8500) Lahve na přepravu plynů –
Označování lahví (kromě lahví na LPG) 
Část 1: Značení ražením 6.98 – zrušena k 1. 2. 2007
Část 2: Informační nálepky 4.03, oprava 1.9.01 – zrušena

k 1. 1. 2008
Část 3: Barevné značení 2.12
ČSN ISO 7225 (07 8501) Lahve na přepravu plynů –
Bezpečnostní nálepky 12.07, změna A 1 6.13
ČSN EN 12816 (07 8519) Zařízení a příslušenství na LPG –
Znovunaplnitelné lahve na přepravu LPG – Likvidace 7.11
ČSN EN ISO 13341 (07 8520) Lahve na přepravu plynů –
Montáž ventilů na lahve na plyn 5.11
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ČSN EN ISO 7866 (07 8524) Lahve na plyny – Znovuplnitelné
bezešvé lahve na plyny z hliníkových slitin – Návrh, konstruk-
ce a zkoušení 2.13, oprava 1 7.14
ČSN EN ISO 11120 (07 8525) Lahve na přepravu plynu –
Znovunaplnitelné bezešvé ocelové velkoobjemové lahve na
plyny s vodním objemem mezi 150 litry a 3 000 litry – Návrh,
konstrukce a zkoušení 1.00, změna A 1 12.13
ČSN EN 14876 (07 8530) Lahve na přepravu plynů.
Periodická kontrola a zkoušení svařovaných ocelových tlako-
vých sudů 8.07
ČSN EN 15888 (07 8537) Lahve na přepravu plynů – Svazky
lahví – Periodická kontrola a zkoušení 10.14
ČSN EN 14638-1, 3 (07 8538) Lahve na přepravu plynů –
Znovuplnitelné ocelové svařované nádoby s objemem nepře-
kračujícím 150 litrů 
Část 1: Ocelové láhve svařované z austenitických nerezavě-

jících ocelí vyráběné experimentálními metodami
k oprávnění návrhu 1.07

Část 3: Svařované láhve z uhlíkaté oceli vyrobené podle
návrhu podloženého experimentálními metodami
4.11, oprava 1 10.12 (vydána tiskem)

ČSN EN ISO 16148 (07 8539) Láhve na přepravu plynů –
Znovuplnitelné ocelové bezešvé láhve na plyny – Periodická
kontrola metodou akustické emise 1.07
ČSN ISO 6406 (07 8540) Lahve na plyny – Bezešvé ocelové
lahve na plyny – Periodická kontrola a zkoušení 12.11
ČSN ISO 10462 (07 8542) Lahve na plyny – Lahve na acety-
lén – Periodická kontrola a údržba 8.14
ČSN EN 12205 (07 8545) Lahve na přepravu plynů. Kovové
lahve na plyny pro jedno použití 3.02
ČSN EN ISO 10961 (07 8551) Lahve na plyny – Svazky lahví
– Návrh, výroba, zkoušení a kontrola 5.14
ČSN EN ISO 11117 (07 8608) Lahve na plyny – Ochranné
kloboučky ventilů a kryty ventilů – Návrh, konstrukce a zkouš-
ky 2.09, oprava 1 12.10 (vydaná tiskem)
ČSN EN ISO 11114-1, 2, 3 (07 8609) Lahve na přepravu
plynů – Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným
obsahem
Část 1: Kovové materiály 10.12
Část 2: Nekovové materiály 11.13
Část 3: Zkouška samovznícení nekovových materiálů v kys-

líkové atmosféře 8.11
ČSN EN ISO 14245 (07 8632) Lahve na plyny – Technické
požadavky a zkoušení ventilů lahví na LPG – Samo -
uzavíratelné ventily 1.11
ČSN EN ISO 15995 (07 8633) Lahve na plyny – Technické
požadavky a zkoušení ventilů na LPG – Ručně ovládané ven-
tily 1.11
ČSN EN 14129 (07 8634) Pojistné ventily pro zásobníky na
zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) 9.14
ČSN EN 14071 (07 8635) Pojistné ventily pro zásobníky na
zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG) – Příslušenství 5.05
ČSN EN ISO 12209 (07 8639) Lahve na plyny – Výstupní při-
pojení ventilů lahví na plyn pro stlačený vzduch k dýchání 3.14
ČSN EN 14570 (07 8670) Zařízení a příslušenství na LPG –
Příslušenství nadzemních a podzemních nádob na LPG
11.14

ČSN EN 13774 (13 6110) Armatury pro rozvodné systémy
plynu s nejvyšším pracovním tlakem do 16 bar včetně –
Požadavky na provedení 10.14
ČSN EN 14141 (13 7405) Armatury pro přepravu zemního
plynu potrubím – Požadavky na provedení 11.13
ČSN EN 16314 (25 7703) Plynoměry – Dodatečné funkce 3.14
ČSN EN 1359 (25 7861) Plynoměry. Membránové plynoměry
1.00, změna A 1 12.06
ČSN EN 12480 (25 7862) Plynoměry. Rotační objemové ply-
noměry 2.03, změna A 1 12.06
ČSN EN 12261 (25 7862) Plynoměry. Turbínové plynoměry
2.03, změna A 1 12.06
ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu 12.88,
změna Z 1 5.99
ČSN EN 1594 (38 6410) Zařízení pro zásobování plynem –
Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 barů –
Funkční požadavky 2.14
ČSN EN 12732 (38 6412) Zařízení pro zásobování plynem –
Svařované ocelové potrubí – Funkční požadavky 7.14 
ČSN EN 12007-1, 2, 3, 4, 5 (38 6413) Zařízení pro zásobo-
vání plynem – Plynovody s největším provozním tlakem do 
16 barů včetně.
Část 1: Obecné funkční požadavky 2.13
Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nej-

vyšší provozní tlak do 10 barů včetně) 2.13
Část 3: Specifické funkční požadavky na ocel 10.00
Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce 2.13
Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky 7.14
ČSN EN 12327 (38 6414) Zařízení pro zásobování plynem-
Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavo-
vání z provozu – Funkční požadavky 2.13
ČSN EN 12186 (38 6417) Zásobování plynem – Regulační
stanice pro přepravu a rozvod plynu. Funkční požadavky 3.01,
změna A 1 3.06
ČSN EN 15001-1, 2 (38 6420) Zásobování plynem –
Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro prů-
myslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než
5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití
Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování,

materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení 1.10, oprava 1
1.12 (vydána tiskem)

Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provo-
zu, provoz a údržbu 5.09

ČSN EN 1776 (38 6435) Zásobování plynem. Měřicí stanice
zemního plynu. Funkční požadavky 2.00
ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem. Plynovody
v budovách. Nejvyšší provozní tlak menší nebo rovno 5 bar.
Provozní požadavky 5.08 
ČSN EN 1775 ed. 2 (38 6441) Zásobování plynem. Plynovody
v budovách. Nejvyšší provozní tlak menší nebo rovno 5 bar.
Provozní požadavky 12.09 
ČSN EN 12279 (38 6443) Zásobování plynem. Zařízení pro
regulaci tlaku na přípojkách. Funkční požadavky 3.01, změna
A 1 3.06
ČSN EN 334+A1 (38 6445) Regulátory tlaku plynu pro vstup-
ní tlak do 100 barů včetně 7.09
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ČSN EN 14382+A1 (38 6450) Zabezpečovací zařízení pro
regulační stanice a regulační zařízení. Bezpečnostní uzávěry
plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně 9.09
ČSN 38 6461 Stavba a provoz kyslíkovodů 3.65, změny
a. 1.77, b. 4.79
ČSN 38 6462 Zásobování plynem. LPG. Tlakové stanice, roz-
vod a použití 4.02
ČSN 38 6479 Stavba a provoz acetylenovodů 6.98, oprava
chyby 1.99 (v čl. 7.2.1 v položce b) se hodnota 0,6 MPa opra-
vuje na 0,3 MPa), změna Z 1 2.05
ČSN EN 12583 (38 6481) Zásobování plynem – Kompresní
stanice – Funkční požadavky 8.14
ČSN EN 1839 (38 9603) Stanovení mezí výbušnosti plynů
a par 5.05
ČSN EN 14994 (38 9684) Ochranné systémy pro odlehčení
výbuchu plynu 9.07
ČSN EN 1551-3, 4, 5 (64 6412) Plastové potrubí pro rozvod
plynných paliv. Polyethylen (PE) 10.03
Část 1: Všeobecně 4.11
Část 2: Trubky 4.11
Část 3: Tvarovky 4.11
Část 4: Armatury 9.03
Část 5: Vhodnost pro použití 4.11
ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny. Plnění a stáčení. Výdejní čer-
pací stanice 9.95, změna 1 3.99
ČSN 65 0204 Dálkovody hořlavých kapalin 4.82, změny
a. 4.83, b. 12.83 
ČSN 65 0205 Hořlavé zkapalněné uhlovodíkové plyny.
Výrobny a sklady 7.96
ČSN 65 0208 Dálkovody hořlavých zkapalněných uhlovodíko-
vých plynů 4.82
ČSN 69 4911 Acetylénové stanice a sklady karbidu.
Bezpečnostní předpisy 4.91
ČSN 69 7904 Vyvíječe řízených atmosfér 3.91
ČSN EN 417 (69 8417) Kovové lahve na zkapalněné uhlovo-
díkové plyny na jedno použití s ventilem nebo bez ventilu, pro
použití s přenosnými spotřebiči – Konstrukce, zkoušení a zna-
čení 10.12
ČSN EN 1443 (73 4200) Komínové konstrukce. Všeobecné
požadavky 4.00
ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění
a připojování spotřebičů paliv 10.10, změna Z 1 4.13
ČSN EN 1457-1,2 (73 4202) Komíny – Keramické komínové
vložky
Část 1: Komínové vložky pro suchý provoz – Požadavky

a zkušební metody 8.12
Část 2: Komínové vložky pro vlhký provoz – Požadavky

a zkušební metody 8.12, oprava 1 8.14
ČSN EN 1859+A1 (73 4204) Komíny – Kovové komíny –
Zkušební metody 11.13
ČSN EN 1857 (73 4208) Komíny – Konstrukční díly –
Betonové komínové vložky 10.10
ČSN EN 14241-1 (73 4214) Komíny – Elastomerní těsnění a ela-
stomerní tmely – Materiálové požadavky a zkušební metody
Část 1: Těsnění pro komínové vložky 5.14
ČSN EN 14471 (73 4215) Komíny – Systémové komíny s pla-
stovými vložkami – Požadavky a zkušební metody 5.14

ČSN EN 13084-2, 7 (73 4220) Volně stojící komíny
Část 2: Betonové komíny 1.08
Část 7: Specifikace válcových ocelových dílů pro jednovrst-

vé ocelové komíny a ocelové vložky 7.13
ČSN EN 1856 – 1, 2 (73 4240) Komíny – Požadavky na kovo-
vé komíny
Část 1: Systémové komíny 3.10
Část 2: Kovové vložky a kouřovody 3.10
ČSN EN 15287-1+A1, 2 (73 4241) Komíny – Navrhování, pro-
vádění a přejímka komínů
Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv 2.11
Část 2: Komíny pro uzavřené spotřebiče paliv 9.09

ª Technická pravidla
a doporučení TPG a TD

TPG 201 01 Plynová zařízení na podzemních zásobnících
plynu platné od 1. 12. 2010
TPG 205 01 Zařízení na skladování plynů v plynné fázi (ply-
nojemy)
TPG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro
motorová vozidla 
TPG 401 01 Použití technických plynů k plnění balónků
TPG 401 02 Použití oxidu uhličitého ve výčepních zařízeních
TPG 605 02 Regulační stanice, regulační zařízení (platné od
1. 12. 2014)
TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 
4 barů včetně. Umísťování a provoz (platné od 1. 9. 2014)
TPG 609 02 Regulátory na plynnou fázi zkapalněných uhlo-
vodíkových plynů (LPG)
TPG 609 03 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 5 bar
včetně. Požadavky na ověřování bezpečnosti a spolehlivosti
TPG 700 01 Použití měděných materiálů pro rozvod plynu
TPG 700 02 Stanovení technického stavu místních plynovod-
ních sítí s nízkým a středním tlakem. Diagnostické metody
platné od 1. 3. 2009 
TPG 700 04 Stanovení technického stavu vysokotlakých ply-
novodů. Diagnostické metody
TPG 700 05 Dočasně provozovaná plynárenská zařízení.
Obnova dodávek plynu po přerušení distribuce vlivem mimo-
řádných událostí
TPG 700 21 Čichačky pro plynovody a přípojky
TPG 700 24 Označování plynovodů, přípojek a jejich příslu-
šenství
TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu, změny Z 1
z 19. 12. 07 – platnost od 1. 3. 2008, Z 2 z 11. 4. 2012 – plat-
nost od 1. 7. 2012
TPG 702 03 Opravy plynovodů a přípojek z polyetylénu
TPG 702 04 Plynovody a přípojky z oceli s nejvyšším provoz-
ním tlakem do 100 barů včetně (platné od 1. 1. 2014)
TPG 702 05 Kotvení plynovodních potrubí ve svazích
TPG 702 06 Přerušení průtoku plynu v plynovodech uzavíra-
cími balony, změna Z 1 platná od 1.1.2007, změna Z 1 21. 8.
2013 – platná od 1. 10. 2013
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TPG 702 08 Opravy ocelových plynovodů a přípojek s nej-
vyšším provozním tlakem do 5 barů včetně
TPG 702 09 Opravy plynovod a přípojek z oceli s nejvyšším
provozním tlakem nad 5 bar do 40 bar včetně
TPG 702 11 Čištění a sušení plynovodů všech tlakových
úrovní po výstavbě
TPG 703 01 Průmyslové plynovody
TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plyn-
ná paliva v budovách
TPG 704 03 Domovní plynovody z vícevrstvých trubek.
Navrhování a stavba platné od 1. 10. 2009
TPG 800 00 Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva
TPG 800 03 Připojování odběrných plynových zařízení a jejich
uvádění do provozu, změna Z 1 – platnost od 1. 10. 2013
TPG 807 01 Vytápění závěsnými plynovými světelnými zářiči.
Projektování, instalace a provoz
TPG 807 02 Vytápění závěsnými plynovými tmavými zářiči.
Projektování, instalace a provoz
TPG 811 01 Soustrojí s motory na plynná paliva. Instalace
a provoz
TPG 90 001 Názvosloví a zkratky v plynárenství 
TPG 901 01 Přepočty dodávek plynu na elektrické jednotky,
změny Z 1 z 10. 2. 2004 – platná od 1. 7. 2004, Z 2 z 13. 12.
2006 – platná od 1. 1. 2007, Z 3 z 18. 11. 2008 – platná od
1. 2. 2009
TPG 902 01 Přepočet a vyjadřování objemu zemního plynu
TPG 902 02 Jakost a zkoušení plynných paliv s vysokým
obsahem metanu, změna Z 18. 12. 2008 – platná od 1. 3. 2009
TPG 905 01 Základní požadavky na bezpečnost provozu ply-
nárenských zařízení, změna Z 1 1. 10. 14 platná od 1. 12. 2014 
TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva
s celkovým výkonem větším než 100 kW 
TPG 913 01 Kontrola těsnosti a činnosti spojené s řešením
úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách 
TPG 918 01 Odorizace zemního plynu
TPG 918 02 Konkrétní požadavky na odoranty zemního plynu
a metody jejich zkoušení 
TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelo-
vých zařízení. Volba izolačních systémů (platné od 1. 4. 2014) 
TPG 920 22 Protikorozní ochrana v zemi uložených ocelo-
vých plynových zařízení. Provoz a zařízení aktivní ochrany
(platné od 1. 1. 2014)
TPG 920 23 Ochrana kovových objektů a zařízení proti atmo-
sférické korozi 
TPG 920 24 Zásady provádění jiskrových zkoušek ochran-
ných povlaků vysokým napětím
TPG 920 25 Omezení korozního účinku bludných a interfe-
renčních proudů na úložná zařízení, změna Z 1 3. 4. 2013 –
platná od 1. 6. 2013
TPG 920 26 Katodická ochrana potrubí uložených v zemi
TPG 921 01 Svařování plynovodů a přípojek z polyetylenu
TPG 921 02 Vizuální hodnocení svárových spojů na plyná-
renských zařízeních z polyetylenu
TPG 921 21 Požadavky na svařovací zařízení pro svary na
tupo 
TPG 921 23 Požadavky na svařovací zařízení pro polyfúzní
svařování plastů

TPG 922 01 Stavba, členění a úprava technických pravidel
a technických doporučení
TPG 923 01-1 Certifikace organizací. Ověřování odborné
úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových
zařízení – Část 1:Všeobecně, změna Z 1 z 29. 1. 2014 – plat-
ná od 7. 3. 2014
TPG 923 01-2 Certifikace organizací. Ověřování odborné
úrovně a kvality práce v oblasti montáží a oprav plynových
zařízení – Část 2:Plynárenská zařízení (plynovody a plyno-
vodní přípojky), změny Z 1 ze dne 19. 11. 2009 – platná od 
1. 1. 2010, Z 2 ze dne 27. 9. 2011 – platná od 1. 1. 2012, 
Z 3 z 29. 1. 2014 – platná od 7. 3. 2014
TPG 923 02 Certifikace technických útvarů provozovatelů
přepravních/distribučních soustav 
TPG 925 01 Bezpečnost a ochrana zdraví v plynárenství při
práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, schválena 22. 4.
2009, platnost od 1. 7. 2009
TPG 927 01 Odborné kurzy. Příprava osob ke zkouškám za
účelem získání osvědčení odborné způsobilosti k montáži
a opravám plynových zařízení, změna Z 1 ze dne 27. 6. 2012
– platná od 1. 9. 2012 
TPG 927 02 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné
způsobilosti k izolování plynových zařízení ukládaných do
země nebo uložených v zemi, změna Z 1 ze dne 27. 6. 2012
– platná od 1. 9. 2012 
TPG 927 03 Odborné kurzy. Příprava osob k získání odborné
způsobilosti ke kontrole izolací plynových zařízení ukládaných
do země nebo uložených v zemi, změna Z 1 ze dne 27. 6. 2012
– platná od 1. 9. 2012 
TPG 927 04 Zkoušky svářečů plynovodů z plastů pro vydání
Osvědčení odborné způsobilosti
TPG 927 05 Kurzy pro svařování a lepení plastů, změna Z 1
ze dne 14.11.2002 – platná od 1. 4. 2003
TPG 927 06 Svařování plastů. Kurzy pro školení vyššího svá-
řečského personálu 
TPG 927 07 Svařování plastů. Odborné kurzy svářečů plastů
TPG 934 01 Plynoměry. Umísťování, připojování, provoz,
změna Z 1 ze dne 11. 4. 2012 – platná od 1. 7. 2012
TPG 935 01 Trasové uzávěry plynovodů z ocelových trub 
TPG 935 02 Přechody přímé svařované pro plynovody DN
150 až DN 1 000 do PN 40 – nahrazeny TPG 93 601
TPG 935 03 Tvarovky T 90° svařované pro plynovody.
Stavební rozměry a konstrukční požadavky – nahrazeny TPG
93 601
TPG 93 601 Technické dodací podmínky přímých svařovacích
přechodů a svařovaných odboček T–90° pro plynovody 
TPG 936 02 Technické dodací podmínky trubních oblouků
vyrobených ze šroubovicově svařovaných trubek ohýbáním
za tepla
TPG 941 02 Řešení odtahů spalin od spotřebičů na plynná
paliva. Kontroly a revize spalinových cest
TPG 942 01 Zkoušení těsnicích materiálů pro závitové spoje
plynových zařízení
TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu
TPG 959 01 Zařízení pro filtraci plynu 
TPG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová
vozidla s pohonným systémem CNG
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TPG 982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným
systémem CNG
TD 701 02 Plynovody ze sklolaminátů
TDG 702 07 Výpočet únosnosti chrániček a ochranných tru-
bek plynových potrubí
TDG 704 02 Dodatečné utěsňování domovních plynovodů
TDG 902 03 Plynná paliva. Chromatografické rozbory
TDG 902 04 Plynová paliva. Stanovení obsahu nečistot
TDG 903 01 Výpočet množství uniklého plynu z poškozených
plynovodů a plynových přípojek
TDG 919 01 Revizní kniha plynových spotřebičů
TD 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před
nebezpečím úniku hořlavých plynů
TDG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly vozi-
del s pohonným systémem CNG, platnost od 1. 2. 2009
TDG 982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným
systémem CNG, platnost od 1. 2. 2009
TDG 983 01 Vtláčení bioplynu do plynárenských sítí.
Požadavky na kvalitu a měření
TDG 98302 Plynové hospodářství bioplynových stanic

ª Elektrická zařízení

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhra-
zená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajiš -
tění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
(od 1. června 2010 nahrazena vyhláškou č. 73/2010 Sb.)
Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektric-
kých technických zařízení, jejich zařazení do tříd a o bližších
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elek-
trických technických zařízení) 
Vyhláška ČÚBP č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti
v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.
Vyhláška MPO č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozící-
ho nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice (zrušena
vyhláškou č. 80/2010 Sb.)
Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice
a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Vyhláška č. 442/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování energetických spotřebičů energetickými štítky
a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účin-
nost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
Vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu sta-
novení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávně-
né dodávce, neoprávněnému přenosu nebo neoprávněné distri-
buci elektřiny, v roce 2012 ve znění vyhlášky č. 476/2012 Sb.
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energií
a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 310/2013 Sb., v roce 2014 č. 90/2014 Sb.
Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou,
zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou
a provedení některých dalších ustanovení energetického
zákona, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012
č. 438/2012 Sb.

Vyhláška č. 439/2012 Sb., o stanovení způsobu a termínů
účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu
plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených
s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometa-
nu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o pod-
porovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování) – zruše-
na vyhláškou č. 193/2014 Sb.
Vyhláška č. 193/2014 Sb., o způsobech a termínech účtová-
ní a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou
elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona
o podporovaných zdrojích energie
Vyhláška č. 440/2012 Sb., o zárukách původu elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie
Vyhláška č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti
užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
Vyhláška č. 453/2012 Sb., o elektřině z vysokoúčinné kombi-
nované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů
podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny,
tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Vyhláška č. 478/2012 Sb., o vykazování a evidenci elektřiny
a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kva-
lity skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení někte-
rých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích
energie
ČSN 33 0010 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení.
Rozdělení a pojmy 3.84, změna a.9.84, změna Z 1 3.14
(norma k 31. 1. 2016 zrušena) 
ČSN 33 0010 ed. 2 Elektrická zařízení – Rozdělení a pojmy
3.14
ČSN EN 60529 (33 0330) Stupeň ochrany krytem (krytí – IP
kód) 11.93, změny A 1 4.01, A 2 6.14
ČSN 33 0340 Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elek-
trických zařízení a předmětů 4.88
ČSN 33 0360 Elektrotechnické předpisy. Místa připojení
ochranných vodičů na elektrických předmětech 1.90, změna
Z 1 6.14 (od 31. 1. 2016 norma zrušena) 
ČSN 33 0360 ed. 2 Místa připojení ochranných vodičů na
elektrických předmětech 6.14
ČSN EN 61140 (33 0500) Ochrana před úrazem elektrickým
proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení, 12. 01,
změna Z 1 3.03 
ČSN EN 61140 ed. 2 (33 0500) Ochrana před úrazem elek-
trickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení
3.03, změna A 1.5.07 
ČSN 33 0600 Elektrotechnické předpisy. Klasifikace elektric-
kých a elektrotechnických zařízení z hlediska ochrany před
úrazem elektrickým proudem a zásady ochrany 9.95, změny
Z 1 12.01, Z 2 3.03 
ČSN 33 1310 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní
předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez
elek trotechnické kvalifikace 10.09 (s účinností od 1. 10. 2011
zrušila stejnojmennou normu z 6. 4. 1989) 
ČSN EN 50191 (33 1345) Zřizování a provoz zkušebních elek-
trických zařízení 12.01, změna Z 1 9.11 (zrušena k 1. 10. 2013)
ČSN EN 50191 ed. 2 (33 1345) Zřizování a provoz zkušeb-
ních elektrických zařízení 9.11
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ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize el. zařízení
6.91, změny 1 8.96, Z 2 4.00, Z 3 4.04, Z 4.9.07
ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly
elektric kého ručního nářadí během používání 5.94, oprava 1
6.07 (vydaná tiskem), změna Z 1 11.09
ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů
během používání 11.09 (od 31.12.2010 ruší ČSN 33 1600
z května 1994 a ČSN 33 1610 z března 2005) 
ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během
jejich používání 3.05 (ruší stejnojmennou normu z května
1999), oprava 1 6.07 (vydaná tiskem), změna Z 1 11.09
ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí 
Část 1: Základní hlediska stanovení základních charakteris-
tik, definice 5.09
ČSN 33 2000-1 Elektrické instalace budov
Část 1: Rozsah, platnost, účel a základní hlediska 1.03,

změna Z 1 5.09 (byla zrušena k 1. 5. 2011) 
ČSN 33 2000-3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
Část 3: Stanovení základních charakteristik. 8.95, změny 1

11.95, 2 8.97, Z1 5.09 (zrušena k 1. 5. 2011)
ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí.
Část 4-41:Ochranná zařízení pro zajištění bezpečnosti.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem 8.07
ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení
Část 4: Bezpečnost Kapitola 41: Ochrana před úrazem

elektrickým proudem 2.00, oprava 1 9.00, změna
Z 1 11.02, Z 2 8.03, Z 3 8.07 (byla zrušena k datu
1. 2. 2009)

ČSN 33 2000-4-42 Elektrotechnické předpisy. Elektrická 
zařízení
Část 4: Bezpečnost Kapitola 42: Ochrana před účinky

tepla 11.94, oprava 7.97, změna Z 1 2.12 (norma
byla k 14. 2. 2014 zrušena)

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí 
Část 4-42:Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla 2.12 
ČSN 33 2000-4-43 Elektrické instalace budov
Část 4: Bezpečnost kapitola 43: Ochrana proti nadprou-

dům 3.03, oprava 1 11.06 (vydaná tiskem), změna
Z 1 12.10

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí
Část 4-43:Bezpečnost – Ochrana před nadproudy 12.10 (s účin -

ností od 1. 3. 2013 ruší výše uvedenou normu) 
ČSN 33 2000-4-45 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zaří-
zení
Část 4: Bezpečnost Kapitola 45: Ochrana před předpětím

1.96
ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání 9.02
ČSN 33 2000-4-47 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zaří-
zení
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opat-

ření pro zajištění bezpečnosti- Oddíl 470: Vše -
obecně Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany
před úrazem elektrickým proudem 8.97, oprava 11.97

ČSN 33 2000-4-442 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení 
Část 4: Bezpečnost Kapitola 44: Ochrana proti předpětí.

Oddíl 442: Ochrana zařízení nn při zemních poru-
chách v síti vysokého napětí 12.99, změna Z 1
12.12 (norma byla zrušena k datu 7. 12. 2014)

ČSN 33 2000-4-442 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí
Část 4-442: Bezpečnost – Ochrana instalací nízkého napětí

proti dočasným přepětím v důsledku zemních
proudů v soustavách vysokého napětí 12.12

ČSN 33 2000-4-443 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení 
Část 4: Bezpečnost Kapitola 44: Ochrana před předpětím.

Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spí-
nacím předpětím 8.01, změna Z 1 2.07 

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení 
Část 4: Bezpečnost Kapitola 47: Použití ochranných zaří-

zení pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření
k ochraně proti nadproudům 2.94, změna 1 12.95,
oprava 1 7.07 (oprava je vydána tiskem) 

ČSN 33 2000-4-481 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení
Část 4: Bezpečnost Kapitola 48: Výběr ochranných opatře-

ní proti vnějším vlivům. Oddíl 481: Výběr opatření
na ochranu před úrazem elektrickým proudem
podle vnějších vlivů 3.97, změny Z 1 11.02, Z 2
5.10

ČSN 33 2000-4-482 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení 
Část 4: Bezpečnost. Kapitola 48: Výběr ochranných opat-

ření podle vnějších vlivů. Oddíl 482: Ochrana proti
požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo
nebezpečím 1.00

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení
Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 51:

Všeobecné předpisy 4.10, k 1. 4. 2012 ruší stejno-
jmennou normu z listopadu 2006

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2 Elektrická instalace budov
Část 5-51:Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné

předpisy 11.06
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí 
Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení – Elektrická
vedení 2.12 
ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zaří-
zení
Část 6: Revize. Kapitola 6-61: Postup při výchozí revizi 4.04,
změna Z 1 9.07 
ČSN 33 2000-7-704 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí
Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.
Elektrická zařízení na staveništích a demolicích 8.07
ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení
Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Oddíl 704: Elektrická zařízení na staveništích a de -
molicích 7.01, změna Z 1 8.07 (ruší se k 1. 2. 2009)
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ČSN 33 2000-7-705 Elektrotechnické předpisy. Elektrická
zařízení
Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech.

Oddíl 705: Elektrická instalace v zemědělských
a zahradnických zařízeních 4.95, změna Z 1.10.07
(norma byla zrušena k datu 1. 10. 2009) a nahra-
zena normou stejnojmennou vydanou v 10.07

ČSN 33 2000-7-709 Elektrické instalace nízkého napětí 
Část 7-709: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
– Přístavy a obdobné lokality 5.12, změna Z 1 3.13
ČSN 33 2000-7-710 Elektrické instalace nízkého napětí 
Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

– Zdravotnické prostory 1.13
ČSN 33 2000-7-714 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí
Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

– Venkovní světelné instalace 12.12
ČSN 33 2000-7-715 ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí 
Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech
– Světelná instalace napájená malým napětím 1.13
ČSN 33 2000-7-740 Elektrická instalace budov
Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech

– Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních
zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních podni-
cích a cirkusech 3.07

ČSN IEC/TS 60479-1 (33 2010) Účinky proudu na člověka
a domácí zvířectvo
Část 1: Obecná hlediska 4.13, oprava 1 12.13 a 2 12.13

(obě opravy vydány tiskem)
ČSN 33 2030 Bezpečnost strojních zařízení. Návod a dopo-
ručení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny 1.02
ČSN 33 2032 Zařízení pro nanášení nátěrových hmot v elek-
trickém poli 9.95 
ČSN EN 50050-1-3 (33 2034) Elektrostatické ruční stříkací
zařízení – Bezpečnostní požadavky
Část 1: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé tekuté nátěrové

hmoty 8.14
Část 2: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé práškové nátěro-

vé hmoty 8.14
Část 3: Ruční stříkací zařízení pro hořlavé vločky 8.14
ČSN EN 50176 ed. 2 (33 2037) Stabilní elektrostatické zaří-
zení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot –
Bezpečnostní požadavky 8.10
ČSN EN 50177 ed. 3 (33 2038) Stabilní elektrostatické zaří-
zení pro nanášení hořlavých práškových nátěrových hmot –
Bezpečnostní požadavky 8.10
ČSN EN 50348 ed. 2 (33 2039) Stabilní elektrostatické zaří-
zení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot –
Bezpečnostní požadavky 11.10
ČSN EN 50223 ed. 2 (33 2039) Stabilní elektrostatické zaří-
zení pro nanášení hořlavých vloček – Bezpečnostní požadav-
ky 12.10
ČSN 33 2130 Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické roz-
vody 1.85, změny a 4.88, 2 5.94, 3 3.95
ČSN 33 2130 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí –
Vnitřní elektrické rozvody 9.09 (s účinností od 1. 9. 2011 ruší
stejnojmennou normu z roku 1985), změna Z 1 12.14
(k 31. 1. 2016 norma zrušena) 

ČSN 33 2130 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí –
Vnitřní elektrické rozvody 12.14
ČSN 33 2140 Elektrotechnické předpisy. Elektrický rozvod
v místnostech pro lékařské účely 9.87, změna a. 8.90
ČSN 33 2180 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektric-
kých přístrojů a spotřebičů 5.80, změna a.1.87
ČSN 33 2190 Elektrotechnické předpisy. Připojování elektric-
kých strojů a pohonů s elektromotory 11.87
ČSN EN 60204-1 ed. 2, 33 (33 2200) Bezpečnost strojních
zařízení – Elektrická zařízení strojů. 
Část 1: Všeobecné požadavky 6.07, změny Z 1 4.09, A 1

11.09, oprava 1 4.11 (oprava je vydána tiskem)
Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výrobu polovodi-

čů 1.12
ČSN EN 60204-11, 32 (33 2200) Bezpečnost strojních zaří-
zení – Elektrická zařízení strojů
Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad

1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV,
9.01, oprava 1 4.11 (oprava je vydána tiskem)

Část 32: Zvláštní požadavky na elektrická zařízení zdviha-
cích strojů 4.00 (byla zrušena k datu 1. 7. 2011) 

ČSN EN 61496-1 ed. 2 (33 2206) Bezpečnost strojních zaří-
zení – Elektrická snímací ochranná zařízení
Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 1.05, oprava 1 4.11

(oprava je vydána tiskem), změna Z 1 4.14 (od 1. 5.
2015 norma zrušena)

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (33 2206) Bezpečnost strojních zaří-
zení – Elektrická snímací ochranná zařízení 
Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky 4.14
ČSN EN 62061 (33 2208) Bezpečnost strojních zařízení –
Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programo-
vatelných elektronických řídících systémů souvisejících
s bezpečností 11.05, oprava 2 4.11 (oprava je vydána tis-
kem), změna A 1 8.13
ČSN 33 2210 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
válcoven a úpravárenských linek. Společná ustanovení 10.93
ČSN EN 60204-32 ed. 2 (33 2300) Bezpečnost strojních zaří-
zení – Elektrická zařízení strojů
Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

4.09
ČSN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia
v horĺavých látkach a na nich 9.86, změna Z 1 10.05, Z 2 4.14
(od 1. 1. 2016 norma zrušena) 
ČSN 33 2312 ed. 2 Elektrická instalace nízkého napětí –
Elektrická zařízení v hořlavých látkách a na nich 4.14
ČSN EN 60079– 0 ed. 4, 1, 1 ed. 2, 5, 7, 10-2, 11, 14 ed. 3,
14 ed. 4, 15, 15 ed. 3, 19, 19 ed. 2, 25 změna, 25 ed. 2, 29-2,
31 ed. 2 (33 2320) Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou
atmosféru. 
Část 0: Zařízení – Obecné požadavky 3.13; k normě z břez-

na 2010 změny Z 1.3.13 (k 2. 4. 2015 zrušena),
změna A11 8.14

Část 1: Pevný závěr „d“ 12.04, změna Z 1 11.07
Část 1, ed. 2: Ochrana zařízení pevným uzávěrem „d“ 3.08,

oprava 1 4. 09
Část 2: Závěr s vnitřním přetlakem „p“ 4.05 (zrušena 

k 1. 11. 2010)
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Část 2: Ochrana zařízení závěrem s vnitřním přetlakem „p“
7.08

Část 5: Ochranná zařízení pískovým závěrem „q“ 7.08
Část 7: Zajištěné provedení „e“ 5.04 (zrušena k 1. 10. 2009) 
Část 7: Ochrana zařízení zajištěním provedení „e“ 7.07 
Část 10: Určování nebezpečných prostorů 11.03, změna Z 1

12. 09 (tato část normy byla zrušena k 1. 3. 2012)
Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plyn-

né atmosféry 12.09, oprava 1 11.11 (vydána tiskem)
Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné atmo-

sféry s hořlavým prachem 2.10, oprava 1 11.11
(vydaná tiskem)

Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „iD“ 7.07,
změna Z 1 6.12 (norma byla zrušena k datu 4.8.2014)

Část 14 ed. 4: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
9.14

Část 14 ed. 3: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
4.09, oprava 1 5.12 (oprava je vydána tiskem),
změna Z 1 9.14

Část 15: Konstrukce, zkoušení a označování elektrických
zařízení s typem ochrany „n“ 5.06, původní normu
ruší k 1. 6. 2008, ale v květnu 2006 k ní vydána
změna Z1 (zrušena k 1. 5. 2013)

Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n“ 12.10 – k 1. 5.
2013 ruší výše uvedenou normu

Část 17: Revize a provádění údržby elektrických instalací
v nebezpečných prostorech (jiných než důlních)
3.04, změny Z 1 6.08, Z 2 8.14

Část 18: Konstrukce, zkoušení a označování el. zařízení
s typem ochrany zalití zalévací hmotou „m“ 1.05

Část 19: Opravy, generální prohlídky a renovovaná zařízení
2.08, změna Z 1 9.11 (norma byla zrušena k 1. 1. 2014)

Část 19: Opravy, generální prohlídky a renomovaná zařízení
9.11

Část 25: Jiskrově bezpečné systémy, 9.04, změna Z 1 6.11
Část 25 ed. 2 Jiskrově bezpečné systémy 6.11, oprava 1 3.14

(oprava je vydána tiskem)
Část 29-2: Detektory plynu – Výběr, instalace, použití a údrž-

ba detektorů hořlavých plynů a kyslíku 7.08
Část 31 ed. 2: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závě-

rem „t“ 9.14
ČSN EN 60079-10-1, 11 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry 
Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plyn-
né atmosféry 12.09
Část 11 ed. 2: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností „i“ 6.12
ČSN IEC 70-20 (33 2321) Elektrická zařízení pro výbušnou
plynovou atmosféru.
Část 20: Charakteristiky hořlavých plynů a par ve vztahu

k použití elektrických zařízení 12.01
ČSN EN 62086-1, 2 (33 2326) Elektrická zařízení pro výbušnou
plynovou atmosféru – Elektrické odporové doprovodné ohřevy
Část 1: Všeobecné a zkušební požadavky 5.06
Část 2: Návod pro navrhování, instalaci a údržbu 5.06
ČSN EN 50495 (33 2327) Bezpečnostní zařízení nutné pro bez-
pečnou funkci zařízení z hlediska ochrany proti výbuchu 11.10
ČSN EN 61241-7 (33 2330) Elektrická zařízení v prostorách
s hořlavým prachem 

Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací
v nebezpečných prostorech (jiných než důlních) 1.06

ČSN EN 50281-1-1, 2 (33 2330) Elektrická zařízení pro pro-
story s hořlavým prachem. 
Část 1-1: Elektrická zařízení chráněná krytem. Konstrukce

a zkoušení 12.99, změny A 11 2.02 (zrušena s účin-
ností 1. 10. 2008), Z 1 7.07

Část 1-2: Elektrická zařízení chráněná krytem. Výběr, instala-
ce a údržba 12.99, změny A 1 12.02, Z 1 6.05

Část 3: Zařazování prostorů, kde jsou nebo mohou být hořla-
vé prachy 3.03, změna Z 1 4.05

ČSN EN 61241-0,4,11 (33 2335) Elektrická zařízení pro pro-
story s hořlavým prachem
Část 0: Všeobecné požadavky 7.07, změna Z 1 3.10
Část 4: Typ ochrany „pD“ 7.07
Část 11: Ochrana jiskrovou bezpečností „iD“ 7.07, změna Z 1

6.12 (norma byla k datu 4. 8. 2014 zrušena)
ČSN 33 2340 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
v prostředích s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušin
9.89, změny a.10.82, b.12.87, Z 1 8.10
ČSN 33 2340 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrická
zařízení v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu
výbušin 8.10, oprava 1 4.14 (oprava je vydána tiskem)
ČSN 33 2350 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elek-
trická zařízení ve ztížených klimatických podmínkách 12.83
ČSN 33 2410 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
v kinech 9.92, změny Z 1 9.00, Z 2 10.09 (norma k datu 1. 10.
2011 zrušena)
ČSN 33 2410 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zaří-
zení v kinech 10.09 (s účinností od 1. 10. 2011 ruší stejno-
jmennou normu ze září 1992)
ČSN 33 2420 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení
v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely 5.87, změny a.3.91,
Z 2 9.00, Z 3 10.09 (norma byla k datu 1. 10. 2011 zrušena)
ČSN 33 2420 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zaří-
zení v divadlech a jiných objektech pro kulturní účely 10.09
(s účinností od 1. 10. 2011 ruší stejnojmennou normu z roku 1986)
ČSN 33 3051 Ochrany elektrických strojů a rozvodných zaří-
zení 11.92, změna Z 1 5.00
ČSN 33 3060 Elektrotechnické předpisy. Ochrana elektric-
kých zařízení před předpětím 7.84
ČSN 33 3320 ed. 2 Elektrotechnické předpisy – Elektrické pří-
pojky 8.14
ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky
2.90, změny Z1 5.97, Z2 8.14 (k 31. 5. 2016 norma zrušena)
ČSN EN 50131-1 (33 4590) Poplachové systémy. Elektrické
zabezpečovací systémy. 
Část 1: Všeobecné požadavky 7.99, změny Z 1 9.00, Z 7

1.08, oprava 2 4.03 
ČSN EN 60519 ed. 3, 1, 4 (33 5002) Bezpečnost u elektrote-
pelných zařízení
Část 1: Všeobecné požadavky 9.11
Část 4: Zvláštní požadavky na obloukové pece 3.14
ČSN 34 0350 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro pohyb-
livé přívody a pro šňůrová vedení 1.65, změny a 11.67, 2
10.93, oprava z května 2005, změny Z 1 11.09, Z 2 11.11
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ČSN 34 1090 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí –
Předpisy pro prozatímní elektrická zařízení 11.11
ČSN 34 0350 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na pohyblivé
přívody a šňůrová vedení 11.09 (s účinností od 1. 10. 2011
ruší stejnojmennou normu z 26. 6. 1994)
ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro proza-
tímní elektrická zařízení 4.76, změna a 4.77
ČSN 34 1330 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro
elektrická silová zařízení v pojízdných a převozných prostřed-
cích. 7.76, změny a. 9.76, b. 12.85, 3 1.98, Z 4 6.05
ČSN EN 50107 (34 1370) Zařízení a instalace se svítícími tru-
bicemi pracujícími s napětím naprázdno vyšším než 1 kV
a nepřevyšujícím 10 kV 11.99, změna Z 2 4.03
ČSN EN 62305-1 (34 1390) Ochrana před bleskem
Část 1: Obecné principy 11.06, oprava 1 7.07, změna

Z 1 9.11 (k 13. 1. 2014 zrušena)
ČSN EN 62 305-1 ed. 2, 2, 2 ed. 2, 3 ed. 2 (34 1390) Ochrana
před bleskem
Část 1: Obecné principy 9.11
Část 2: Řízení rizika 11.06, změna Z 1 2.13 (norma byla

k 13. 1. 2014 zrušena)
Část 2 ed. 2: Řízení rizika 2.13
Část 3 ed. 2: Hmotná škola na stavbách a ohrožení života

1.12, změna Z 1 7.13
ČSN EN 62305-1-4 (34 1390) Ochrana před bleskem
Část 1: Obecné principy 11.06, oprava 1 7.07 (vydaná tiskem)
Část 2: Řízení rizika 11.06, oprava 1 7.07 (vydaná tiskem) 
Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

11.06, oprava 1 7.07 (oprava vydaná tiskem), změna
Z 1 1.12

Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
11.06, oprava 1 7. 07 (oprava vydaná tiskem) 

ČSN 34 1610 Elektrotechnické předpisy. Elektrický silnoprou-
dý rozvod v průmyslových provozovnách 10.63
ČSN IEC 621-1 (34 1635) Elektrická zařízení pro venkovní
pracoviště v těžkých podmínkách (včetně povrchových dolů
a lomů)
Část 1: Rozsah a definice 2.93
Část 2: Všeobecné požadavky na ochranu 3.94
Část 3: Všeobecné požadavky na zařízení a příslušenství

3.94
Část 4: Požadavky na instalaci 3.94
Část 5: Provozní požadavky 3.94
ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vede-
ní 9.77, změna Z 1 9.14
ČSN 34 2300 ed. 2 Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elek-
tronických komunikací 9.14
ČSN 34 3085 ed. 2 Elektrická zařízení – Ustanovení pro
zacházení s elektrickým zařízením při požárech a záplavách
11.13 
ČSN 34 3089 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro
obsluhu závlahových postřikovačů v blízkosti elektrických
venkovních vedení 1.71, změna a. 5.75
ČSN EN 50110 -1 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elek-
trických zařízeních 7.05, oprava 1 9.06
ČSN EN 50110-2 ed. 2 (34 3100) Obsluha a práce na elek-
trických zařízeních

Část 2: Národní dodatky 2.11
ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických
zařízeních (národní dodatky) 11.03, změna Z 1 2.11 (norma
byla k 1.3.2013 zrušena) 
ČSN 34 3112 Elektrotechnické předpisy ČSN. Bezpečnostní
předpisy pro práci na trakčním vedení tramvají a trolejbusů 4.71
ČSN 34 3191 Bezpečnostně technická ustanovení pro obslu-
hu a práci na průmyslových vf elektrotepelných zařízeních
7.86, změna Z 1 11.03
ČSN 34 7409 Systém značení kabelů a vodičů 7.99, změna
Z 1 2.07
ČSN 35 7606 (34 3100) Systém ochrany před bleskem.
Značky 12.06
ČSN EN 61557- 10, 14 (35 6230) Elektrická bezpečnost v níz-
konapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do
1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1500 V – Zařízení ke
zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany
Část 10: Kombinovaná měřicí zařízení ke zkoušení, měření

nebo sledování činnosti prostředků ochrany 2.02,
změna Z 1 2.14

Část 14: Zařízení ke zkoušení bezpečnosti elektrického zaří-
zení strojů 2.14

ČSN EN 62561-1, 2, 3, 7 (35 7605) Součásti systému ochra-
ny před bleskem (LPSC)
Část 1: Požadavky na spojovací součásti 12.12
Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče 11.12
Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště 12.12
Část 7: Požadavky na směsi zlepšující uzemnění 11.12
ČSN EN 50536 (35 7607) Ochrana před bleskem – Systémy
pro identifikaci bouřkové činnosti 2.12, změna Z 1 7.13
ČSN EN 61010-1 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky
na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení
Část 1: Všeobecné požadavky 8.11
ČSN EN 60900 ed. 2 (35 9704) Ruční nářadí pro práce pod
napětím do 1000 V AC a do 1500 V DC 1.05, změna Z 1 3.13
(norma k 19. 7. 2015 zrušena) 
ČSN EN 60900 ed. 3 (35 9704) Práce pod napětím – Ruční
nářadí používané do AC 1000 V a DC 1500 V 3.13
ČSN 35 9759 Práce pod napětím. Pokyny pro montáž a údrž-
bu optických kabelů pro venkovní vedení 6.07
ČSN EN 62035 (36 0220) Výbojné světelné zdroje (kromě
zářivek) – Požadavky na bezpečnost 10.00, změna A 2 3.13
ČSN EN 61199 ed. 2 (36 0278) Jednopaticové zářivky –
Požadavky na bezpečnost 8.00, změna Z 1 2.12 
ČSN EN 50272-1-4 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro
akumulátorové baterie a akumulátorové instalace
Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti 7.11
Část 2: Staniční baterie. Bezpečnostní požadavky 2.02
Část 3: Trakční baterie 6.03
Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístrojích 9.07
ČSN 36 4399 Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při
použití alkalických akumulátorových článků a baterií – Pokyny
pro výrobce a uživatele zařízení 9.05
ČSN EN 60601-1 ed. 2 (36 4801) Zdravotnické elektrické pří-
stroje
Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost a nezbytnou

funkčnost 7.07
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ČSN EN 60601-6 ed. 2, 6 ed. 3, 1-9 (36 4801) Zdravotnické
elektrické přístroje
Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost

a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma:
Použitelnost 9.01

Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a ne -
zbytnou funkčnost – Skupinová norma: Použitel -
nost 12.10

Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost
a nezbytnou funkčnost – Skupinová norma: Požadavky na
návrh s ohledem na životní prostředí 2.09
ČSN IEC 930 (36 4890) Zásady bezpečného používání zdra-
votnických elektrických přístrojů pro administrativní a zdravot-
nický personál 9.94
ČSN IEC 513 (36 4891) Základní hlediska norem bezpečnos-
ti zdravotnických elektrických přístrojů 4.96
ČSN EN 60065 (36 7000) Zvukové, obrazové a podobné elektro-
nické přístroje – Požadavky na bezpečnost, změny A 1. 11.06,
A 11 6.09, A 2 9.11, A 12 12.11, oprava 1 8.04, oprava 2 2.08
ČSN EN 6082512 a 4 ed. 2 (36 7750) Bezpečnost laserových
zařízení
Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky 6.08
Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů a optických

vláken (OFCS) 6.05
Část 4: Ochranné kryty laserů 7.07, změny A 1 6.09,

A 2 1.12
ČSN EN 50581 (36 9083) Technická dokumentace k posuzo-
vání elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska
omezování nebezpečných látek 6.13
ČSN 37 5245 Kladení elektrických vedení do stropů a podlah 2.12
ČSN EN 50291-1 (37 8372) Elektrická zařízení pro detekci
oxidu uhelnatého v obytných prostorách
Část 1: Metody zkoušení a funkční požadavky 12.10,

změna A1 3.13
ČSN EN 1839 (38 9603) Stanovení mezí výbušnosti plynů
a par 3.13
ČSN EN 1127-1 (38 9622) Výbušná prostředí. Prevence
a ochrana proti výbuchu
Část 1: Základní koncepce a metodika 5.08, změna Z 1 1.12

(byla zrušena k datu 31. 7. 2014)
ČSN EN 1127-1 ed. 2 (38 9622) Výbušná prostředí –
Prevence a ochrana proti výbuchu
Část 1: Základní koncepce a metodiky 1.12
ČSN EN 13237 (38 9631) Prostředí s nebezpečím výbuchu –
Termíny a definice pro zařízení a ochranné systémy určené
pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 4.13
ČSN EN 13463-5 (38 9641) Neelektrická zařízení pro pro-
středí s nebezpečím výbuchu
Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“ 6.05, změna

Z 1 1.12 (norma zrušena k 31. 7. 2014)
ČSN EN 13463-5 ed. 2 (38 9641) Neelektrická zařízení pro
prostředí s nebezpečím výbuchu
Část 5: Ochrana bezpečnou konstrukcí „c“ 1.12
ČSN EN 13821 (38 9202) Prostředí s nebezpečím výbuchu –
Prevence a ochrana proti výbuchu – Stanovení minimální
zápalné energie směsi prachu se vzduchem 11.05

ČSN EN 16009 (38 9692) Bezplamenná zařízení pro odleh-
čení výbuchu 1.12

ª Stavebnictví a hornická
činnost

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci a na pracovištích
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních poža-
davcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stave-
ništích 
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách
a státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2009 č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.
a č. 345/2009 Sb., v roce 2010 č. 155/2010 Sb., v roce 2011
č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb., v roce 2014
č. 250/2014 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 202/1995 Sb., o požadavcích k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektric-
kých zařízeních při technické činnosti prováděné hornickým
způsobem
Vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických
zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tla-
ková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prová-
děné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdra-
ví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 361/2009 Sb., v roce
2010 č. 35/2010 Sb., v roce 2011 č. 176/2011 Sb.
Vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských
úřadů
Oznámení MVS ČR č. 462/1990 Sb., o vydání výnosu o pra-
covní pohotovosti
Sdělení FMZO č. 507/1990 Sb., o sjednání Úmluvy o mini-
málním věku pro práci pod zemí v dolech (č. 123)
Vyhláška ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdra-
ví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při
činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 240/2009 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdra-
ví při práci a o bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťová-
ní nerostů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011 ve
znění vyhlášky č. 395/2011 Sb., v roce 2013 č. 12/2013 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy
a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích
a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví a bezpečnosti práce při hornické činnosti
a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2011 č. 52/2011 Sb.
Vyhláška MSV č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti
a registraci obsluh stavebních strojů
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Vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška ČBÚ č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi
Vyhláška ČBÚ č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpeč-
nosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné
způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky
č. 340/2001 Sb.
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohat-
ství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 157/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce
2012 č. 85/2012 Sb., č. 350/2012 Sb. a č. 498/2012 Sb., v roce
2013 č. 257/2013 Sb.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v roce
2009 č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.
a č. 379/2009 Sb., v roce 2010 č. 424/2010 Sb., v roce 2011
č. 420/2011 Sb., v roce 2012 č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb.,
č. 350/2012 Sb. a č. 498/2012 Sb., v roce 2013 č. 257/2013 Sb.
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického
práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v roce
2012 ve znění zákonů č. 167/2012 Sb. a č. 405/2012 Sb.
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v roce 2013
ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravních staveb
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkla-
dech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti, v roce 2011 ve znění vyhlášky
č. 20/2011 Sb., v roce 2012 č. 435/2012 Sb.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na vyu-
žívání území, v roce 2009 ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 22/2010 Sb.
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v roce 2013
ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o obecných technických
požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s ome-
zenou schopností pohybu a orientace, ve znění vyhlášky
č. 492/2006 Sb. (zrušena vyhláškou č. 398/2009 Sb.)
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadav-
cích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvali-
fikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo hor-
nické činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně
některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při
činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2012 č. 265/2012 Sb.
Vyhláška MMR č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích pod-
kladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění vyhlášky
č. 570/2002 Sb. (zrušena zákonem č. 183/2006 Sb.)

Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení stavebního zákona, ve znění vyhlášky č. 492/2002 Sb.
(zrušena zákonem č. 183/2006 Sb.)
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických
požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů (zru-
šena vyhláškou č. 268/2009 Sb.)
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, v roce 2012 ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro
vodní díla, ve znění vyhlášky č. 367/2005 Sb.
Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vyme-
zení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah sou-
pisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní pod-
mínky pro veřejné zakázky na stavební práce
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2011 č. 299/2011 Sb., v roce
2012 č. 53/2012 Sb., č. 165/2012 Sb. a č. 318/2012 Sb. 
Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energe-
tickém posudku
Vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
Vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
Sdělení FMZV č. 433/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o bezpeč-
nosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)
Vyhláška ČBÚ č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpeč-
nosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování
výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb.
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění vyhlášeno pod č. 357/2008 Sb.), v roce 2011 ve
znění zákona č. 153/2011 Sb., v roce 2012 č. 350/2012 Sb.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 223/2009 Sb.
a č. 227/2009 Sb., v roce 2011 č. 124/2011 Sb., v roce 2012
č. 142/2012 Sb., v roce 2013 č. 303/2013 Sb.
Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti
a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památko-
vých zón
Vyhláška ČBÚ č. 293/2003 Sb., o bližších podmínkách
a vlastnostech výbušnin, určených pro použití v rizikových
podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování
vlastností těchto výbušnin
Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpeč-
nosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2011 č. 176/2011 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bez-
pečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní
dráhy hnědouhelného lomu, ve znění vyhlášky č. 485/2006 Sb.
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém
geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2014
č. 64/2014 Sb.
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Sdělení MMR č. 544/2006 Sb., kterým se uveřejňuje podle
§ 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších před-
pisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou staveb-
ními úřady ke dni 1. listopadu 2006
Vyhláška ČBÚ č. 71/2002 Sb., o zdolávání havárií v dolech
a při těžbě ropy a zemního plynu
Vyhláška ČBÚ č. 72/2002 Sb., o důlní degarazi
Vyhláška ČBÚ č. 74/2002 Sb., o vyhrazených elektrických
zařízeních
Vyhláška ČBÚ č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elek-
trických technických zařízení používaných při hornické čin-
nosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, v roce 2012
ve znění vyhlášky č. 381/2012 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě,
ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb., v roce 2012 ve znění
vyhlášky č. 379/2012 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 447/2002 Sb., o hlášení závažných událos-
tí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havá-
rií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zaří-
zení, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.
Vyhláška ČBÚ č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpeč-
nosti provozu při svislé dopravě a chůzi, ve znění vyhlášky
č. 571/2006 Sb. 
Vyhláška ČBÚ č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím
důlních otřesů, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb., v roce
2010 ve znění vyhlášky č. 35/2010 Sb.
Vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpeč-
ného stavu podzemních objektů, v roce 2013 ve znění vyhláš-
ky č. 13/2013 Sb.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon)
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
vyhláška)
Vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí
Vyhláška č. 359/2013 Sb., o stanovení vzoru formuláře pro
podávání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací
zařízení 8.14, změna Z 1 11.14
ČSN EN 14396 (13 6353) Žebříky pevně zabudované v šach-
tách 3.05
ČSN EN ISO 6165 (27 7400) Stroje pro zemní práce –
Základní typy – Identifikace, termíny a definice 4.13
ČSN ISO 6405-1, 2 (27 7508) Stroje pro zemní práce –
Symboly ovladačů řidiče a jiné sdělovače
Část 1: Všeobecné symboly 5.05, změna Amd.1 2.11
Část 2: Značky pro pracovní zařízení a příslušenství 7.96,
změny Amd.1 5.06, Amd.2 4.06, Amd.3 5.06 
ČSN ISO 9244 (27 7509) Stroje pro zemní práce –
Bezpečnostní štítky pro stroje – Všeobecné zásady 5.11
ČSN ISO 10968 (27 7510) Stroje pro zemní práce. Ovladače
obsluhy 10.97
ČSN EN 12643 (27 7521) Stroje pro zemní práce – Stroje na
kolovém podvozku – Požadavky na řízení 8.14

ČSN ISO 3457 (27 7523) Stroje pro zemní práce. Ochranné
kryty. Definice a požadavky 7.09
ČSN EN ISO 2867 (27 7525) Stroje pro zemní práce –
Přístupové soustavy 3.09
ČSN EN ISO 2867 ed. 2 (27 7525) Stroje pro zemní práce –
Přístupové soustavy 3.12
ČSN ISO 10262 (27 7532) Stroje pro zemní práce –
Hydraulická lopatová rýpadla – Laboratorní zkoušky a poža-
davky na provedení ochranných krytů obsluhy 5.06
ČSN EN ISO 6683 (27 7539) Stroje pro zemní práce –
Sedadlové bezpečnostní pásy a jejich kotevní úchyty –
Požadavky na provedení a zkoušky 3.09, oprava 1 11.13
(oprava je vydána tiskem) 
ČSN ISO 24410 (27 7542) Stroje pro zemní práce – Připojení
pracovních prostředků nakladačů řízených prokluzem kol 5.06
ČSN ISO 21507 (27 7543) Stroje pro zemní práce –
Požadavky na provedení nekovových palivových nádrží 5.11
ČSN EN 15573 (27 7586) Stroje pro zemní práce –
Konstrukční požadavky pro provoz na pozemních komunika-
cích 1.09
ČSN ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemní práce- výcvik obs-
luhy – Obsah a metody 7.14 
ČSN ISO 8152 (27 7803) Stroje pro zemní práce. Provoz
a údržba. Výcvik mechaniků 2.94
ČSN ISO 6750 (27 7805) Stroje pro zemní práce – Příručka
obsluhy – Obsah a provedení 5.06
ČSN ISO 12510 (27 7810) Stroje pro zemní práce. Provoz
a údržba. Pokyny pro udržovatelnost 11.04
ČSN EN 474 1-12 pro 1+A4, 2-12+A1, 4+A2, 5+A3 (27 7911)
Stroje pro zemní práce – Bezpečnost
Část 1: Obecné požadavky 4.14
Část 2: Požadavky pro dozéry 7.09
Část 3: Požadavky pro nakladače 10.09
Část 4: Požadavky pro rýpadlo – nakladače 8.12
Část 5: Požadavky pro hydraulická lopatová rýpadla 1.14
Část 6: Požadavky na dampry 10.09
Část 7: Požadavky pro skrejpry 10.09
Část 8: Požadavky pro grejdry 10.09
Část 9: Požadavky pro pokladače potrubí 10.09
Část 10: Požadavky pro rýhovače 10.09
Část 11: Požadavky na kompaktory zeminy a odpadu 7.09
Část 12: Požadavky na lanová rýpadla 7.09
ČSN EN 16228-1-7 (27 7991) Vrtací zařízení pro zakládání
staveb – Bezpečnost
Část 1: Společné požadavky 12.14
Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geodetické inže-

nýrství, těžbu a hornictví 12.14
Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) 12.14
Část 4: Zakládací zařízení 12.14
Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny 12.14
Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže

12.14
Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení 12.14
ČSN EN 16191 (27 7992) Stroje pro stavbu tunelů –
Bezpečnostní požadavky 12.14 
ČSN EN 12110 (27 7994) Stroje pro stavbu tunelů – Tlakové
vzduchové komory – Bezpečnostní požadavky 12.14
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ČSN EN 12111 (27 7995) Stroje pro stavbu tunelů – Razicí stro-
je a kontinuální důlní stroje – Bezpečnostní požadavky 12.14
ČSN EN 996+A3 (27 7996) Souprava pro pilotovací práce.
Bezpečnostní požadavky 10.09 
ČSN EN 12649+A1 (27 7997) Zhutňovače betonu a uhlazo-
vací stroje – Bezpečnost 1.12
ČSN ISO 6747 (27 8047) Stroje pro zemní práce – Dozery –
Terminologie a obchodní specifikace 2.14
ČSN EN 500-1+A1, 4, 6, pro 2, 3, 4 a 6+A1 (27 8311)
Pojízdné stroje pro stavbu vozovek. Bezpečnost
Část 1: Společné požadavky 6.10
Část 2: Specifické požadavky na stroje pro frézování vozo-

vek 7.09
Část 3: Specifické požadavky na stroje pro stabilizaci zemi-

ny a recyklovaní stroje 7.09
Část 4: Specifické požadavky na stroje pro zhutňování 8.11
Část 6: Specifické požadavky na finišery na vozovky 7.09 
ČSN EN 536 (27 8336) Stroje pro stavbu vozovek. Obalovací
soupravy pro výrobu asfaltových směsí. Bezpečnostní poža-
davky 3.00
ČSN EN 12001 (27 8501) Stroje pro přepravu, rozstřikování a uklá-
dání betonové směsi a malty – Bezpečnostní požadavky 9.13
ČSN EN 12151 (27 8502) Stroje a provozy pro přípravu beto-
nu a malty – Požadavky na bezpečnost 8.08
ČSN EN 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používa-
né ve stavebnictví – Přenosné ruční pily se spalovacím moto-
rem – Bezpečnostní požadavky a zkoušení 3.13
ČSN EN 12418 (27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro
práce na staveništi. Bezpečnost 12.09
ČSN EN 13862+A1 (27 8612) Stroje pro řezání podlah.
Bezpečnost 10.09
ČSN EN 12348+A1 (27 8648) Stojanové stroje pro vrtání na
jádro. Bezpečnost 10.09
ČSN EN 15027+A1 (27 8649) Přemístitelné stěnové a lanové
pily pro staveniště. Bezpečnost 10.09
ČSN EN 12629-1-8+A1 (27 8713) Stroje pro výrobu stavebních
výrobků z betonu a vápeno-silikátových směsí – Bezpečnost 
Část 1: Společné požadavky 4.11
Část 2: Stroje pro výrobu bloků 4.11
Část 3: Stroje s posuvným a otočným stolem 4.11 
Část 4: Stroje pro výrobu betonových krytinových tašek 4.11
Část 5-1:Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve

svislé poloze 4.11
Část 5-2:Stroje pro výrobu betonových trubek vyráběných ve

vodorovné poloze 4.11
Část 5-3:Stroje pro výrobu předpjatých trubek 4.11
Část 5-4:Stroje pro výrobu betonových trubek s ochranným

povlakem 4.11
Část 6: Stacionární a pojízdná zařízení pro výrobu prefabri-

kovaných vyztužených výrobků 4.11
Část 7: Stacionární a pojízdná zařízení na výrobu předpja-

tých výrobků na pracovní stolici 4.11
Část 8: Stroje a zařízení pro výrobu stavebních výrobků z vápe-

no-silikátových směsí (a betonových směsí) 4.11
ČSN EN 13035- 3+A1, 4, 5, 6, 7, 9, 11 (27 8809) Stroje a pro-
vozy pro výrobu, zpracování a úpravu plochého skla –
Bezpečnostní požadavky

Část 3: Řezací stroje 4.10
Část 4: Naklápěcí stoly 5.04
Část 5: Stroje a zařízení pro stohování a rozebírání 1.07
Část 6: Stroje pro vylamování 1.07
Část 7: Řezací stroje pro vrstvené sklo 1.07
Část 9: Mycí zařízení 1.07
Část 11: Vrtací stroje 1.07
ČSN EN 13042+A1, 3+A1, 5+A1 (27 8810) Stroje a provozy
pro výrobu, zpracování a úpravu dutého skla – Bezpečnostní
požadavky
Část 2: Manipulační stroje pro dosazování 4.10
Část 3: IS stroje 4.10
Část 5: Lisy 4.10
ČSN EN 13367+A1 (27 8907) Stroje pro výrobu keramiky –
Bezpečnost – Překládací rampy a vozy 7.09, oprava 1 3.10
(oprava vydána tiskem)
ČSN EN 13102+A1 (27 8910) Stroje pro výrobu keramiky –
Bezpečnost – Nakládání a vykládání jemných keramických
dlaždic 10.09
ČSN EN 1710+A1 (44 3001) Zařízení a součásti určené pro
použití v prostředí s nebezpečím výbuchu podzemních dolů
10.08, oprava 1 12.10 (vydaná tiskem)
ČSN EN 14983 (44 3010) Ochrana a prevence proti výbuchu
v hlubinných dolech. Zařízení a ochranné systémy pro dega-
zaci důlního plynu 10.07
ČSN EN 12321+A1 (44 5721) Důlní stroje – Specifikace bez-
pečnostních požadavků na porubové hřebenové dopravníky 2.10
ČSN EN 131-l+A1, 2+A1, 7 (49 3830) Žebříky 
Část 1: Termíny, druhy, funkční rozměry 12.11
Část 2: Požadavky, zkoušení, značení 12.12
Část 7: Pojízdné žebříky s plošinou 12.13 
ČSN EN 14975+A1 (49 3840) Půdní schody žebříkového typu
– Požadavky, značení a zkoušení 1.11
ČSN EN 15258 (72 3067) Betonové prefabrikáty – Prvky
opěrných stěn 10.09
ČSN P ISO 6707 – 1 (73 0000) Pozemní a inženýrské stavby
– Terminologie
Část 1: Obecné termíny 1.09
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 5.88, změny
a. 8.91, 2 2.94, Z 3 10.06
ČSN 73 0581 Oslunění budov a venkovních prostor – Metoda
stanovení hodnot 9.09
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objek-
ty 5.09, změna Z 1 2.13 
ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
2.10, změna Z 1 2.13
ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustano-
vení 4.09, změny Z 1 5.12, Z 2 2.13, Z 3 6.13
ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací
prostory 6.11, změna Z 1 2.13
ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro byd-
lení a ubytování 9.10, změna Z 1 2.13
ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb
3.11, změna Z 1 7.11, změna Z 2 2.13
ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravot-
nických zařízení a sociální péče 4.06, změna Z 1 2.13
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ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro
zemědělskou výrobu 3.14
ČSN 73 0843 Požární bezpečnost staveb. Objekty spojů
a poštovních provozů 7.01, změna Z 1 4.09
ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb – Sklady 5.12
ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvo-
dy 4.09, změna Z 1 2.13
ČSN ISO 15686-1–5, 7 – 10 (73 0951) Budovy a jiné stavby
– Plánování životnosti
Část 1: Obecné principy a rámec 8.14
Část 2: Postupy pro predikci životnosti 8.14
Část 3: Audity a vlastní přezkoumání vlastností 8.14
Část 4: Plánování životnosti s využitím informačního mode-

lování staveb (BIM) 8.14
Část 5: Posuzování nákladů životního cyklu 8.14
Část 7: Vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné

vazby stavební praxe 8.14
Část 8: Referenční životnost a odhadování životnosti 8.14
Část 9: Návod pro posuzování údajů o životnosti 8.14
Část 10: Kdy posuzovat funkční vlastnosti 8.14 
ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí pozemních
staveb 9.10
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospo-
dářských objektů 9.10
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 3.98, změny
Z 1 7.01, Z 2 5.02
ČSN 73 1701 Navrhovanie drevených stavebných konštrukcií
5.83, změny a.9.90, Z 2 6.94, Z 3 11.96, Z 7.11.07 
ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení 2.11,
změna Z 1 5.13
ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí 6.88, změna Z 1 4.07
ČSN EN 13670 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí 6.10
ČSN 73 2412 Provádění a kontrola pórobetonových konstruk-
cí 11.93
ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného
betonu 11.90 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových
konstrukcí 3.94, změna 1 12.03
ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 7.89, změny
a.10.90, 2 8.94, 3 3.98, Z 4 9.10
ČSN EN 1090-1 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí
a hliníkových konstrukcí
Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílů
3.10, změny Z 1 4.10, Z 2 5.12, oprava 1 8.11
ČSN 73 2604 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelo-
vých konstrukcí pozemních a inženýrských staveb 4.12
ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 9.93,
změna Z 1 2.00
ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia 9.87,
změny a. 5.91, 2 4.99
ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny 2.13
ČSN 73 4110 Vysoké komíny zděné 6.13
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní požadavky 3.10
ČSN 73 4301 Obytné budovy 6.04, změny Z 1 7.05, Z 2 9.09
(část zrušena v souvislosti s vydáním ČSN 73 0581 v září
2009), Z 3 10.12

ČSN 73 5105 Výrobní průmyslové budovy 12.93, změna 1 5.96
ČSN 73 5305 Administrativní budovy a prostory 4.05
ČSN EN 13200-1, 6 (73 5905) Zařízení pro diváky
Část 1: Obecné charakteristiky prostorů pro diváky 5.13
Část 6: Demontovatelné (dočasné) tribuny 6.13
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vyba-
vení 9.94, změny 1 1.96, 2 1.98, 3 8.99, 4 7.03
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 10.08, změna
Z 1 1.12
ČSN P 73 6213 Navrhování zděných mostních konstrukcí 5.12
ČSN 73 7507 Projektování tunelů pozemních komunikací 12.13
ČSN 73 8000 Stavební a silniční stroje. Názvosloví 10.78,
změny a.12.82, b.2.86, c.4.91, 4 6.92, 5 13.92, 6 1.94
ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení 4.05
ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení 4.79, změna l 4.95
ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce 3.83, změny
a.7.86, 2 7.98, 3 7.99
ČSN 73 8107 Trubková lešení 4.05
ČSN EN 12812 (73 8108) Podpěrná lešení – Požadavky na
provedení a obecný návrh 5.09
ČSN EN 74 – 1 (73 8109) Spojky, středící trny a nánožky pro
pracovní a podpěrná lešení 
Část 1: Spojky trubek. Požadavky a zkušební postupy 5.06
ČSN 73 8110 Ocelové trubky pro podpěrná a pracovní leše-
ní. Požadavky, zkoušky 3.95
ČSN EN 128101,2 (73 8111) Fasádní dílcová lešení
Část 1: Požadavky na výrobky 8.04
Část 2: Zvláštní postupy při navrhování konstrukce 8.04
ČSN EN 1004 (73 8112) Pojízdná pracovní dílcová lešení.
Materiály, rozměry, návrhová zatížení, požadavky na prove-
dení a bezpečnost 8.05
ČSN EN 1298 (73 8113) Pojízdná pracovní lešení – Pravidla
a zásady pro vypracování návodu na montáž a používání 3.97
ČSN EN 1263-1, 2 (73 8114) Záchytné sítě
Část 1: Bezpečnostní požadavky, zkušební metody 3.03
Část 2: Bezpečnostní požadavky pro osazování záchytných

sítí 7.99
ČSN EN 13331-1, 2 (73 8121) Pažící systémy pro výkopy
Část 1: Požadavky na výrobky 10.03
Část 2: Posouzení výpočtem nebo zkouškou 10.03
ČSN EN 12811-1, 4 (73 8123) Dočasné stavební konstrukce
Část 1: Pracovní lešení – Požadavky na provedení a obec-

ný návrh 8.04
Část 4: Záchytné stříšky pro lešení – Požadavky na prove-

dení a návrh výrovku 4.14
ČSN EN 12813 (73 8124) Dočasné stavební konstrukce.
Podpěrné dílcové věže – Zvláštní postupy pro navrhování 12.04
ČSN P CEN/TR 15563 (73 8127) Dočasné stavební kon-
strukce – Doporučení pro zajištění ochrany zdraví a bezpeč-
nosti 5.08
ČSN 73 9010 Navrhování a výstavba staveb civilní obrany 12.10 
ČSN 74 3282 Pevné kovové žebříky pro stavby 11.14
ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 1.08
ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 5.12
ČSN 75 0250 Zásady navrhování a zatížení konstrukcí vodo-
hospodářských staveb 9.12, oprava 1 4.13 (vydána tiskem)
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ČSN EN 517 (74 7703) Prefabrikované příslušenství pro
střešní krytiny. Bezpečnostní střešní háky 5.06
ČSN 75 0748 Žebříky pevně zabudované v objektech vodo-
vodů a kanalizací 3.07
ČSN EN 14396 (75 0749) Pevně zabudované žebříky v šach-
tách 9.04 – zrušena k 1.3.2005, nahrazena ČSN EN 14396
(13 6353)
ČSN EN 365 (83 2601) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky. Všeobecné požadavky na návody k používání,
údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení 5.05
ČSN EN 1868 (83 2603) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky. Seznam ekvivalentních termínů 10.98
ČSN EN 361 (83 2620) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky. Zachycovací postroje 3.03
ČSN EN 354 (83 2621) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky – Spojovací prostředky 1.11, oprava 1 7.13
(vydána tiskem)
ČSN EN 355 (83 2622) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky. Tlumiče pádu 3.03
ČSN EN 362 (83 2623) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky – Spojky 7.05
ČSN EN 360 (83 2624) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky. Zatahovací zachycovače pádu 3.03
ČSN EN 353-1,2 (83 2625) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky. 
Část 1: Pohyblivé zachycovače pádu na pevném zajišťova-

cím vedení 3.03
Část 2: Pohyblivé zachycovače pádu na poddajném zajišťo-

vacím vedení 3.03
ČSN EN 341 (83 2627) Prostředky ochrana osob proti pádu –
Slaňovací zařízení pro záchranu 1.12
ČSN EN 795 (83 2628) Ochrana proti pádům z výšky –
Kotvící zařízení 2.13 
ČSN EN 813 (83 2629) Osobní ochranné prostředky pro pre-
venci pádů z výšek. Sedací postroje 4.09
ČSN P CEN/TS 16415 (83 2630) Prostředky ochrany osob
proti pádu – Kotvicí zařízení – Doporučení pro kotvicí zaříze-
ní v případě použití více než jednou osobou současně 7.13
ČSN EN 1891 (83 2641) Osobní ochranné prostředky pro
prevenci pádů z výšky. Nízkoprůtažná lana s opláštěným jád-
rem 1.00
ČSN EN 363 (83 2650) Prostředky na ochranu osob proti
pádu – Systém ochrany osob proti pádu 9.08
ČSN EN 358 (83 2651) Osobní ochranné prostředky pro pra-
covní polohování a prevenci pádů z výšky. Pásy pro pracovní
polohování a pracovní polohovací a spojovací prostředky 4.01
ČSN EN 364 (83 2660) Osobní ochranné prostředky proti
pádům z výšky. Zkušební metody 1.96
ČSN EN 1496 (83 2670) Prostředky ochrana osob proti pádu.
Záchranná zdvihací zařízení 7.07
ČSN EN 1497 (83 2671) Prostředky ochrany osob proti pádu.
Záchytné postroje 4.08
ČSN EN 1498 (83 2672) Prostředky ochrany osob proti pádu.
Záchytné smyčky 7.07

ª Doprava

Silniční doprava

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstna-
vatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními pro-
středky 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční
zákon), ve znění pozdějších předpisů – v roce 2009
č. 97/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 347/2009 Sb., v roce 2010
novelizován zákonem č. 406/2010 Sb., v roce 2011
č. 152/2011 Sb., č. 288/2011 Sb., č. 329/2011 Sb.,
č. 341/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb.,
č. 119/2012 Sb. a č. 196/2012 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadav-
cích na tunely pozemních komunikací delších než 500 metrů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011
č. 317/2011 Sb., v roce 2012 č. 288/2012 Sb., v roce 2014
č. 26/2014 Sb.
Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozem-
ních komunikacích a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy
a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozem-
ních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění
vyhlášky č. 323/2007 Sb., v roce 2009 č. 14/2009 Sb.
a č. 483/2009 Sb., v roce 2010 č. 333/2010 Sb., v roce 2011
č. 356/2011 Sb., v roce 2012 č. 435/2012 Sb. (zrušena vyhláš-
kou č. 470/2012 Sb. s výjimkou vyhlášky č. 435/2012 Sb.)
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných mýtným
Vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací
zpoplatněných časovým poplatkem, v roce 2013 ve znění
vyhlášky č. 374/2013 Sb., v roce 2014 č. 241/2014 Sb.
Vyhláška č. 508/2006 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazují-
cích zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silni-
ce, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby plat-
nosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok
a způsob jejich evidence, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků
a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních
komunikací, ve znění nařízení vlády č. 272/2007 Sb., v roce
2009 č. 404/2009 Sb., v roce 2010 č. 26/2010 Sb.
a č. 415/2010 Sb., v roce 2011 č. 243/2011 Sb. a č. 354/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 352/2012 Sb., v roce 2014 č. 15/2014 Sb. (zru-
šeno nařízením vlády č. 240/2014 Sb.)
Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků,
sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatňování
slev na mýtném
Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 424/2010 Sb., v roce 2011 č. 133/2011 Sb.,
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č. 297/2011 Sb., č. 329/2011 Sb., č. 341/2011 Sb.
a č. 375/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb., č. 119/2012 Sb.,
č. 193/2012 Sb., č. 197/2012 Sb., č. 390/2012 Sb.
a č. 396/2012 Sb., v roce 2013 č. 101/2013 Sb., č. 233/2013 Sb.,
č. 239/2013 Sb. a 300/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.,
č. 230/2014 Sb. a č. 249/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových
látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním
vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návy-
kovou látkou
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
Nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozid-
la, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným
zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré
barvy, v roce 2013 ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařa-
zení silničních motorových vozidel do emisních kategorií
a o emisních plaketách 
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 pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb., č. 297/2009 Sb.
a č. 347/2009 Sb., v roce 2011 č. 30/2011 Sb., č. 152/2011 Sb.,
č. 341/2011 Sb. č. 375/2011 Sb. a č. 457/2011 Sb., v roce
2012 č. 18/2012 Sb., v roce 2013 č. 169/2013 Sb.
a č. 239/2013 Sb. (tento zákon novelizován v roce 2014 záko-
nem č. 260/2014 Sb. a č. 354/2014 Sb.)
Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způ-
sobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích (v částce 133 Sbírky zákonů zve-
řejněno sdělení MV o opravě tiskové chyby), ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 283/2009 Sb., v roce 2010
č. 216/2010 Sb., v roce 2011 č. 182/2011 Sb., v roce 2012
č. 315/2012 Sb., v roce 2013 č. 302/2013 Sb. (zrušena vyhláš-
kou č. 341/2014 Sb.)
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobi-
losti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozem-
ních komunikacích
Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického
stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních
komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
Vyhláška MDS č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách
a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2012 č. 83/2012 Sb., v roce 2014 č. 342/2014 Sb.
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích
stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
v roce 2011 č. 91/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb., v roce
2013 č. 234/2013 Sb.
Vyhláška č. 229/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na
pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunika-
cích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti (zruše-
na vyhláškou č. 133/2010 Sb.) 

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty,
o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohon-
ných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci
pohonných hmot)
Vyhláška MD č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních
štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích
CO2 při prodeji nových osobních vozidel
Vyhláška MDS č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění
pozdějších předpisů (zrušena vyhláškou č. 343/2014 Sb.)
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
Vyhláška č. 355//2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek
registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historic-
kých a sportovních vozidel, v roce 2012 ve znění vyhlášky
č. 144/2012 Sb. 
Zákon ČNR č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb., v roce 2010
č. 199/2010 Sb., v roce 2011 č. 30/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb.,
v roce 2013 zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb.
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 194/2010 Sb., v roce 2012 č. 119/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 102/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb. 
Vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o sil-
niční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012
č. 269/2012 Sb., v roce 2013 č. 106/2013 Sb.
Vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kon-
trolách v silniční dopravě, v roce 2010 ve znění vyhlášky
č. 39/2010 Sb., v roce 2012 č. 269/2012 Sb.
Vyhláška MDS č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné lin-
kové autobusové dopravy (zrušena vyhláškou č. 122/2014 Sb.)
Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové
dopravy
Nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokaza-
telná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkreti-
zuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční
dopravě nad financováním dopravní obslužnosti (zrušeno
zákonem č. 194/2010 Sb.)
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě ces-
tujících a o změně dalších zákonů
Vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (zrušena po nabytí účinnosti záko-
na č. 89/2012 Sb.)
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění
vyhlášeno pod č.192/2008 Sb.), ve znění zákona č.384/2008 Sb.,
v roce 2009 č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb. a č. 301/2009 Sb.,
v roce 2011 č. 133/2011 Sb., č. 297/2011 Sb., č. 341/2011 Sb.
a č. 375/2011 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb. a č. 230/2014 Sb.
Vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon
č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způ-
sobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 284/2013 Sb.
Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobi-
losti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se pro-
vádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování



soubor předpisů Doprava – silniční

56 www.bozp.wkonline.cz bhp Speciál 2015

odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změ-
nách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení pro-
vozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších před-
pisů, v roce 2009 č. 91/2009 Sb., v roce 2010 č. 247/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 290/2011 Sb.
Vyhláška MDS č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech
a o registraci řidičů, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2012 č. 27/2012 Sb. (v částce 38 Sbírky zákonů roku 2012
vydáno sdělení o opravě tiskové chyby v této vyhlášce),
v roce 2012 č. 243/2012 Sb., v roce 2014 č. 1/2014 Sb.
Vyhláška MDS č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
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 bezpečnost-
ním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení moto-
rových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb., v roce
2011 č. 72/2011 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 108/1976 Sb.,
o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní sil-
niční 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) – pro ČR zrušeno sdělením
č. 62/2010 Sb.m.s.
Sdělení MZV č. 62/2010 Sb.m.s., kterým se nahrazuje sděle-
ní MZV č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb.,
o vyhlášení přijetí změn a doplňků Evropské dohody o práci
osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve
znění sdělení č. 82/2010 Sb.m.s.
Vyhláška FMD č. 109/1976 Sb., o některých opatřeních k pro-
vádění Evropské dohody o práci osádek v mezinárodní silnič-
ní dopravě (AETR)
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 64/1987 Sb.,
o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebez-
pečných věcí (ADR)
Sdělení MZV č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků
„Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmě-
tech“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích
a o přepravě“ Dohody ADR, ve znění sdělení č. 186/1998 Sb. 
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 nebezpeč-
ných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlá-
šené 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 usta-
novení týkající se nebezpečných látek a předmětů „ a „Příloha B
– Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpeč-
ných věcí (ADR), ve znění sdělení č. 77/2004 Sb.
Sdělení MZV č. 33/2005 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., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s.
a č. 77/2004 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. 14/2007 Sb., kterým se doplňuje sdělení
č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. 
a č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s.,
č. 77/2004 Sb.m.s. a č. 33/2005 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí
změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a usta-
novení týkající se nebezpečných látek a předmětů „ a „Příloha B
– Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“
Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpeč-
ných věcí (ADR)
Sdělení MZV č. 13/2009 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., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004
Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s. a č. 14/2007 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 pře-
pravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě
nebezpečných věcí (ADR)
Sdělení MZV č. 17/2011 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., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004
Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s. a č. 14/2007 Sb.m.s. a č. 13/2009
Sb.m.s, o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A –
Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpeč-
ných látek a předmětů“ a „Příloha B – Ustanovení o doprav-
ních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o meziná-
rodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
Sdělení MZV č. 8/2013 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., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004
Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s., č. 14/2007 Sb.m.s., č. 13/2009
Sb.m.s. a č. 17/2011 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 nebezpeč-
ných věcí (ADR)
Sdělení ministra zahraničních věcí č. 21/2008 Sb.m.s., kte-
rým se vyhlašují opravy Příloh Evropské dohody o meziná-
rodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášené pod
č. 14/2007 Sb.m.s.
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Vyhláška MZV č. 11/1975 Sb., o Úmluvě o přepravní smlou-
vě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), ve znění
sdělení MZV č. 108/2006 Sb.m.s.
Vyhláška MZV č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárod-
ní přepravě zboží na podkladě karnetů (TIR)
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů, (úplné znění vyhláše-
no pod č. 267/2008 Sb.), ve znění zákona č. 274/2008 Sb.,
v roce 2009 č. 281/2009 Sb., v roce 2011 č. 341/20011 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb., v roce 2013 č. 160/2013 Sb.,
č. 239/2013 Sb. a č. 303/2013 Sb., v roce 2014 č. 354/2014 Sb.
Vyhláška MF č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobe-
nou provozem vozidla a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve
znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 218/2006 Sb., o úhradě za poskytnutí údajů z evi-
dence dopravních nehod (zrušena zákonem č. 249/2014 Sb.)
Vyhláška č. 357/2007 Sb., kterou se pro účely poskytování
cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používá-
ní silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena
pohonných hmot (zrušena vyhláškou č. 451/2008 Sb.)
Vyhláška č. 451/2008 Sb., kterou se pro účely poskytování
cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používá-
ní silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměr-
ná cena pohonných hmot (účinnost 1. 1. 2009) – zrušena
vyhláškou č. 462/2009 Sb.
Vyhláška č. 462/2009 Sb., kterou se pro účely poskytování
cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používá-
ní silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměr-
ná cena pohonných hmot (zrušena vyhláškou č. 377/2010 Sb.)
Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování
cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používá-
ní silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná
hodnota pohonných hmot (zrušena vyhláškou č. 429/2011 Sb.)
Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad (zrušena vyhláškou
č. 472/2012 Sb.)
Vyhláška č. 472/2012 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad (zrušena vyhláškou
č. 435/2013 Sb.)
Vyhláška č. 435/2013 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad (zrušena vyhláškou
č. 328/2014 Sb.)
Vyhláška č. 328/2014 Sb., o změně sazby základní náhrady
za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad

Vyhláška MDS č. 366/1999 Sb., o způsobu prokazování
finanční způsobilosti dopravcem, ve znění pozdějších předpi-
sů (zrušena zákonem č. 119/2012 Sb.)
Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná
úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců
v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
Nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hod-
not a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu
jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných slu-
žeb v přepravě cestujících 
ČSN 01 8500 Základní názvosloví v dopravě 9.89
ČSN 06 1463 Uzavřené zásobníkové ohřívače vody na LPG
k přípravě teplé užitkové vody pro vozidla a lodě 6.07, oprava
1 1.09 (vydaná tiskem)
ČSN EN 12979 (07 8479) Systémy na LPG pro pohon vozi-
del. Požadavky na instalaci 11.02
ČSN EN 14334 (07 8484) Revize a zkoušky autocisteren na
LPG 9.05
ČSN ISO 5053 (26 8801) Motorové manipulační vozíky.
Terminologie 4.01
ČSN EN 1459 + A3 (26 8804) Bezpečnost manipulačních vozí-
ků – Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem 5.12
ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem.
Provoz, údržba, opravy a technické kontroly 7.00, oprava 1 2.01
ČSN ISO 1074 (26 8806) Čelní zdvižné vidlicové vozíky.
Zkoušky stability 4.99, oprava 1 7. 99
ČSN EN 1726-2 (26 8809) Bezpečnost manipulačních vozíků.
Vozíky s vlastním pohonem s nosností do 10 000 kg včetně
a tahače s silou do 20 000 N včetně
Část 2: Další požadavky na vozíky se zdvižným místem

obsluhy a na vozíky zvlášť navržené pro pojezd se
zdviženým břemenem 11.01

ČSN ISO 3691- 1 (26 8812) Motorové vozíky – Bezpečnostní
požadavky a ověření
Část 1: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, jiné vozíky

bez řidiče, vozíky s proměnným vyložením a vozíky
k přepravě nákladů 3.13, oprava 1 10.13 (oprava je
vydána tiskem)

ČSN EN ISO 3691-5, 6 (26 8812) Manipulační vozíky –
Bezpečnostní požadavky a ověření
Část 5: Ruční vozíky 8.14
Část 6: Plošinové vozíky pro přepravu nákladů a osob 6.14,

oprava 1 7.14 (oprava je vydána tiskem) 
ČSN EN 16307-1, 5, 6 (26 8814) Manipulační vozíky –
Bezpečnostní požadavky a ověření
Část 1: Dodatečné požadavky na manipulační vozíky

s vlastním pohonem, jiné než vozíky bez řidiče,
vozíky s proměnným vyložením a voizíky k přepravě
nákladů 6.13 

Část 5: Dodatečné požadavky na ruční vozíky 8.13
Část 6: Dodatečné požadavky pro plošinové vozíky pro

přepravu nákladů a osob 10.14
ČSN EN 1755+A2 (26 8815) Bezpečnost manipulačních vozí-
ků – Provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu – Použití
v hořlavých plynech, parách, mlhách a prachu 9.13
ČSN 26 8821Vidlicové nízkozdvižné vozíky. Hlavní rozměry 8.95
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ČSN EN 1175-1 až 3+A1 (26 8830) Bezpečnost motorových
vozíků – Požadavky na elektroinstalaci
Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky 6.11
Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky 6.11
Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické

energie motovozíků 6.11
ČSN EN 17573 (26 8865) Bezpečnost manipulačních vozíků
– Ruční vozíky
Část 3: Plošinové vozíky 6.03
ČSN EN 15000 (26 8866) Bezpečnost manipulačních vozíků
– Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem –
Specifikace, provedení a požadavky na zkoušení pro indiká-
tory a omezovače podélného zatěžovacího momentu 4.09
ČSN EN 12053 (26 8891) Bezpečnost manipulačních vozíků.
Zkušební metody měření emisí hluku 12.01, oprava 3.03
ČSN EN 13059 (26 8892) Bezpečnost manipulačních vozíků.
Metody měření vibrací 9.02
ČSN EN 12642 (26 9376) Fixace nákladu na silničních vozid-
lech. Konstrukce karosérie na užitkových vozidlech. Minimální
požadavky 11.02
ČSN EN 840-1-6 (26 9381) Pojízdné kontejnery na odpady
a recyklaci
Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemem do 400 l pro

vyklápěcí zařízení s hřebenovou lištou – Rozměry
a provedení 7.13

Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l
s plochým víkem (plochými víky) pro vyklápěcí zaří-
zení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou lištou
– Rozměry a provedení 7.13

Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 300 l
s klenutým víkem (klenutými víky) pro vyklápěcí
zařízení se závěsy pro čepy a/nebo s hřebenovou
lištou – Rozměry a provedení 7.13

Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemem do 1 700 l
s plochým víkem (plochými víky) pro široké vyklápě-
cí zařízení se závěsy pro čepy nebo BG vyklápěcí
zařízení a/nebo široké vyklápěcí zařízení s hřebeno-
vou lištou – Rozměry a provedení 7.13

Část 5: Požadavky na provedení a zkušební metody 7.13
Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví 7.13
ČSN EN 12574-3 (26 9382) Stacionární kontejnery na odpady
Část 3: Bezpečnostní a zdravotní požadavky 8.02
ČSN EN 13071, 2 (26 9383) Stacionární kontejnery na odpad
do 5 000 l, zdvíhané za vrch a vyprazdňované spodem
Část 1: Všeobecné požadavky 11.08, oprava 1 6.10 (oprava

je vydána tiskem)
Část 2: Další požadavky pro systémy zcela nebo částečně

zapuštěné do země 11.08, oprava 1 6.10 (oprava je
vydána tiskem)

ČSN EN 1398 (26 9710) Vyrovnávací můstky – Bezpečnostní
požadavky 9.09
ČSN EN 1756 – 1+A1, 2+A1 (26 9711) Zdvižná čela.
Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová
vozidla. Bezpečnostní požadavky
Část 1: Nákladní zdvižná čela 11.08

Část 2: Zdvižná čela pro dopravu osob 1.10
ČSN 27 0808 Zdvihací zařízení. Mechanické stojanové zve-
dáky. Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provoz 8.95
ČSN EN 1494+A1 (27 0810) Mobilní a přemístitelné zvedáky
a související zdvihací zařízení 4.10
ČSN EN 15436-2 (27 8048) Zařízení pro údržbu servisních
a provozních prostor silnic
Část 2: Hodnocení technického stavu 1.09
ČSN EN 13019+A1 (27 8319) Stroje pro čištění povrchu
vozovek. Bezpečnostní požadavky 10.09
ČSN EN 13020+A1 (27 8320) Stroje pro opravy povrchu
vozovek Bezpečnostní požadavky 10.10
ČSN EN 13524+A2 (27 8324) Stroje pro údržbu pozemních
komunikací. Bezpečnostní požadavky 8.14
ČSN EN 13021+A1 (27 8325) Stroje pro zimní údržbu.
Bezpečnostní požadavky 10.09
ČSN EN 15432-1, 2 (27 8328) Zařízení pro zimní údržbu
a údržbu a opravy silnic – Vpředu montovaná zařízení
Část 1: Pevně montované přední desky 3.12
Část 2: Zaměnitelnost zdvihacích systémů 11.13
ČSN EN 15583 (27 8329) Zařízení pro zimní údržbu –
Sněžné pluhy 
Část 1: Popis a požadavek na výrobek 10.12
Část 2: Zkušební kritéria a jejich požadavky 10.12
ČSN EN 15597-1, 2 (27 8330) Zařízení pro zimní údržbu –
Posypové stroje
Část 1: Všeobecné požadavky 3.10 (platí od 1. 4. 2010)
Část 2: Požadavky na rozhoz a jejich zkoušení 2.13
ČSN EN 15906 (27 8338) Zařízení pro zimní údržbu – Stroje
pro odklízení sněhu s rotačními nástroji – Specifikace a výkon
odklízení 6.12
ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví. Druhy silnič-
ních vozi del. Definice základních pojmů 4.83, změna a.5.91
ČSN 30 0033 Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních
vozidel pro motorovou dopravu 10.72, změna a. 4.87
ČSN EN 1645 – 1, 2 (30 0046) Obytná vozidla pro volný čas
– Karavany
Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bez-

pečnosti 4.13
Část 2: Užitečná zatížení 12.08
ČSN EN 1646 – 1, 2 (30 0047) Obytná vozidla pro volný čas
– Motorové karavany
Část 1: Požadavky na obyvatelnost z hlediska zdraví a bez-

pečnosti 4.13
Část 2: Užitečná zatížení 12.08
ČSN EN 1647 (30 0048) Obytná vozidla pro volný čas –
Mobilní domovy – Požadavky na obyvatelnost z hlediska
zdraví a bezpečnosti 5.13
ČSN EN 12195- 1, 2 (30 0080) Prostředky pro zajišťování bře-
men na silničních vozidlech – Bezpečnost
Část 1: Výpočet zajišťovacích sil 6.11, oprava 1 9.13 (opra-

va je vydána tiskem)
Část 2: Přivazovací soupravy ze syntetických vláken 4.03
Část 3: Vázací řetězy 6.02
Část 4: Přivazovací ocelová drátěná lana 11.04
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ČSN EN 13423 (30 0085) Provozování vozidel na stlačený
plyn 6.01
ČSN EN 16230-1 (30 0204) Motokáry pro volný čas
Část 1: Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro

motokáry 10.13
ČSN EN 1501-1, 2+A2, 3, 4 a 5 (30 0350) Automobily pro
odvoz odpadu – Všeobecné požadavky a požadavky na bez-
pečnost 
Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládá-

ním 4.12
Část 2: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením

z boku 5.10
Část 3: Vozidla pro svoz odpadu s vyklápěcím zařízením

vpředu 9.08
Část 4: Postup zkoušení hluku vozidel pro svoz odpadu 4.08
Část 5: Vyklápěcí zařízení pro automobily pro odvoz odpa-

du 4.12
ČSN EN 15997 (30 7203) Terénní vozidla (ATS – Čtyřkolky) –
Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 5.13
ČSN EN 16029 (30 7206) Motorová vozidla s vezoucí se obs-
luhou, určená pro přepravu osob a neurčená k provozu na
pozemních komunikacích – Jednostopá dvoukolová motorová
vozidla – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 3.14
ČSN EN ISO 8098 (30 9043) Jízdní kola – Požadavky na bez-
pečnost dětských jízdních kol 11.14
ČSN EN 14766 (30 9044) Horská jízdní kola – Bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení 2.14
ČSN EN 16054 (30 9049) Jízdní kola BMX – Bezpečnostní
požadavky a zkušební metody 2.14
ČSN EN 15918+A1 (30 9070) Jízdní kola – Přívěsy za jízdní
kola – Bezpečnostní požadavky a zkušební metody 8.13
ČSN EN 50545-1 (37 8392) Elektrická zařízení pro detexci
a měření toxických a hořlavých plynů na parkovištích a v tunelech
Část 1: Obecné funkční požadavky a metody zkoušení pro de -

texci a měření oxidu uhelnatého a oxidů dusíku 6.12
ČSN 65 0202 Hořlavé kapaliny – Plnění a stáčení – Výdejní
čerpací stanice 9.95, změny 1 3.99, Z 2 9.12
ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže na přepravu nebezpečné-
ho zboží – Terminologie 8.13
ČSN EN 13012 (69 9112) Benzínové čerpací stanice –
Konstrukce a provoz výdejních pistolí 3.13 
ČSN EN 16321-1, 2 (69 9114) Odvádění benzínových par
během doplňování paliva do motorových vozidel v servisních
stanicích
Část 1: Zkušební metody pro typové schvalování odhadova-

né účinnosti systémů odvádění benzínových par 4.14
Část 2: Zkušební metody pro inspekci systémů pro odvádě-

ní par v servisních stanicích 4.14
ČSN EN 13617-1-4 (69 9117) Benzinové čerpací stanice 
Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení

měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čer-
pacích jednotek 3.13 

Část 2: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení
bezpečnostních spojek používaných na měrných
čerpadlech a výdejních pistolích 3.13

Část 3: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení
odlamovacích armatur 3.13

Část 4: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení
otočných čepů používaných na měrných čerpadlech
a výdejních pistolích 3.13 

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 3.11 
ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanove-
ní 6.88, změna Z 1 2.01 oprava UR 4.01 (norma zrušena) 
ČSN 73 6058 Hromadné garáže. Základní ustanovení 8.88, změny
a. 10.88, b. 8.89, Z 3 2.01, oprava UR 4.01 (norma zrušena) 
ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže 9.11
ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací
stanice pohonných hmot. Základní ustanovení 11.78, změna
a. 7.91, změna Z 2 9.06 (část zrušena ČSN 73 6060)
ČSN 73 6060 Čerpací stanice pohonných hmot 9.06
ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc 11.91
ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací 9.84, změny
1 6. 92, Z 2 10.01
ČSN 73 6100-1, 2 Názvosloví pozemních komunikací
Část 1: Základní názvosloví 10.08
Část 2: Projektování pozemních komunikací 10.08
ČSN 73 6100 – 3, 5 Názvosloví pozemních komunikací 
Část 3: Vybavení pozemních komunikací 11.07
Část 5: Dopravní telematika 3.14
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 10.04, změna
Z 11.09, Z 2 4.13
ČSN 73 6102 ed. 2 Projektování křižovatek na pozemních
komunikacích 6.12, oprava 1 5.13 (vydána tiskem)
ČSN 73 6109 Projektování polních cest 2.13
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 1.06, změna
Z 1 2.10, oprava 1 4.12 (vydaná tiskem)
ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů 10.08
ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací 3.11,
oprava 1 4.13 (vydána tiskem) 
ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikací 8.10
ČSN 73 64251,2 Autobusové, trolejbusové a tramvajové
zastávky, přestupní uzly a stanoviště
Část 1: Navrhování zastávek 5.07
Část 2: Přestupní uzly a stanoviště 9.09
ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení –
Požadavky na dopravní značení 6.09, oprava 1 6.10 (oprava
je vydána tiskem)
ČSN EN 1790 (73 7013) Vodorovné dopravní značení –
Materiály pro dopravní značení – Předem připravené vodo-
rovné dopravní značení 4.14
ČSN EN 1463-1+A1 (73 7018) Vodorovné dopravní značení.
Dopravní knoflíky
Část 1: Základní požadavky a funkční charakteristika 10.09
ČSN EN 12899-1- 3 (73 7030) Stálé svislé dopravní značení
Část 1: Stálé dopravní značky 10.08
Část 2: Prosvětlené dopravní majáčky 10.08
Část 3: Směrové sloupky a odrazky 10.08 
ČSN EN 13422+A1 (73 7031) Svislé dopravní značení –
Přenosná neformovatelná varovná zařízení – Kužely a válce 10.09
ČSN EN 12368 (73 7042) Řízení dopravy na pozemních
komunikacích. Návěstidla 9.07
ČSN EN 12352 (73 7043) Řízení dopravy na pozemních
komunikacích. Výstražná světla 9.07
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ČSN EN 1789+A1 (84 2110) Zdravotnické dopravní prostřed-
ky a jejich vybavení – silniční ambulance 8.10
ČSN EN 1865-3,5 (84 2111) Prostředky pro manipulaci
s pacientem používané v silničních ambulancích 
Část 3: Nosítka pro velké zatížení 11.12
Část 5: Zařízení k upevnění nosítek 11.12

Drážní doprava

Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších před-
pisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb. a č. 377/2009 Sb., v roce
2010 č. 194/2010 Sb., v roce 2011 č. 134/2011 Sb.
a č. 458/2011 Sb., v roce 2013 č. 102/2013 Sb., v roce 2014
č. 64/2014 Sb., č. 180/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných
provozovatelem dráhy dopravci 
Vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propoje-
nosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky
č. 377/2006 Sb., v roce 2011 č. 326/2011 Sb., v roce 2014
č. 2/2014 Sb.
Vyhláška MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky
pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zaříze-
ní a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),
ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MD č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro
zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy
a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012
č. 16/2012 Sb., v roce 2013 č. 33/2013 Sb.
Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících
drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkouš-
ky určených technických zařízení a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád
pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování
dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád
drah, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2013 č. 57/2013 Sb.
Vyhláška MDS č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřej-
nou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební
a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2013 č. 58/2013 Sb.
Vyhláška MDS č. 361/2001 Sb., o způsobu zjišťování mimo-
řádných událostí v drážní dopravě, ve znění vyhlášky
č. 442/2002 Sb. (od 1. 8. 2006 zrušena vyhláškou
č. 376/2006 Sb.)
Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozová-
ní dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořád-
ných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.
Zákon č. 625/1992 Sb., o zániku státní organizace Českoslo-
venské státní dráhy
Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou
drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.,
v roce 2013 č. 457/2013 Sb.
Vyhláška MD č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřej-
né drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné
osobní dopravy 

Vyhláška MDS č. 153/1997 Sb., kterou se zrušují Směrnice
o organizaci a výkonu železničních zdravotních služeb
Sdělení MZV č. 274/1996 Sb., o přístupu ČR k Úmluvě
o mezinárodní silniční přepravě (COTIF) a Protokolu o změ-
nách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
Sdělení MZV č. 29/1998 Sb., o vyhlášení Přílohy I - Řád pro
mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID)
Přípojku B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezi-
národní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o meziná-
rodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980
(úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
Sdělení MZV č. 60/1999 Sb., o přijetí změn a doplňků Přílohy
I – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného
zboží (RID) Přípojku B – Jednotné právní předpisy pro smlouvu
o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezi-
národní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980
Vyhláška MDS č. 429/2001 Sb., o podrobnostech prokazová-
ní finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo
dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilos-
ti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na
dráze regionální a doplňkových přepravních službách 
Zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy,
státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně
zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších před-
pisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu
č. 83/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010
č. 194/2010 Sb.
Sdělení MDS č. 524/2002 Sb., o vyhlášení dne vzniku akcio-
vé společnosti České dráhy
Vyhláška č. 209/2006 Sb., o požadavcích na přípustné emise
znečišťujících látek ve výfukových plynech spalovacího moto-
ru drážního vozidla
ČD D1 Předpis pro používání návěstí při organizování a pro-
vozování drážní dopravy 
ČD D2 Předpis pro organizování a provozování drážní dopravy 
ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
3/94 PMR Seznam předpisů a pomůcek nutných pro výkon
dopravní služby 
ČSN EN 1907 (27 3002) Bezpečnostní požadavky na osobní
lanové dráhy. Terminologie 10.05
ČSN EN 1709 (27 3010) Bezpečnostní požadavky na osobní
lanové dráhy. Inspekce před uvedením do provozu, údržba,
provozní kontroly a zkoušky 5.05
ČSN EN 1909 (27 3012) Bezpečnostní požadavky na osobní
lanové dráhy. Obnovení provozu a evakuace 5.05
ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osob-
ní lanové dráhy. Provoz 5.05
ČSN EN 12927- 7 (27 3015) Bezpečnostní požadavky na
osobní lanové dráhy. Lana
Část 7: Kontrola, opravy a údržba 5.05
ČSN EN 12929- 1 (27 3016) Bezpečnostní požadavky na
osobní lanové dráhy. Všeobecné požadavky
Část 1: Požadavky na všechna zařízení 5.05
ČSN EN 13796-1-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na
osobní lanové dráhy – Vozy
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Část 1: Uchycení, běhouny, vozové brzdy, kabiny, sedačky,
uzavřené vozy, montážní vozy, vlečné závěsy 1.06

Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu 1.06
Část 3: Zkoušky na únavu 1.06
ČSN EN 15273-1, 3 (28 0340) Železniční aplikace –
Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel
Část 1: Obecně – Společná pravidla pro infrastrukturu

a vozidla 3.132
Část 3: Průjezdné průřezy tratí 3.13 
ČSN EN 12561-6 (28 0701) Železniční aplikace. Cisternové
vozy
Část 1: Označování cisternových vozů pro přepravu nebez-

pečného zboží 11.11
Část 2: Spodní vyprazdňovaní zařízení pro kapalné látky

včetně odvodu plynů 11.11
Část 3: Spodní plnicí a vyprazdňovaní zařízení pro plyny

zkapalněné pod tlakem 11.11
Část 4: Zařízení pro horní plnění a vyprazdňování kapal-

ných látek 11.11
Část 5: Zařízení pro odvod plynů při plnění nebo vyprazd-

ňování kapalných látek 11.11
Část 6: Průlezy 11.11
Část 7: Pracovní plošiny a žebříky 11.11
Část 8: Přípojky topení 11.11
ČSN EN 13977 (28 1002) Železniční aplikace – Kolej –
Bezpečnostní požadavky na přenosné stroje a vozíky pro
stavbu a údržbu 12.05
ČSN EN 14033-2, 3+A1(28 1005) Železniční aplikace – Kolej
– Kolejové stroje pro stavbu a údržbu
Část 2: Technické požadavky na pracovní nasazení 7.12
Část 3: Všeobecné bezpečnostní požadavky 5.12
ČSN EN 15746-1, 2+A1(28 1007) Železniční aplikace – Kolej
– Dvoucestné stroje a jejich přídavná zařízení
Část 1: Technické požadavky na jízdu a pracovní nasazení 5.12
Část 2: Všeobecné bezpečnostní požadavky 5.12 
ČSN 30 0250 Trolejbusy – Technické požadavky a zkoušení
11.98, změna Z 1 10.09
ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách
celostátních, regionálních a vlečkách 4.09, oprava 3.12
(vydána tiskem)
ČSN 73 6223 Ochrany proti nebezpečnému dotyku s živými část-
mi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objek-
tech nad kolejemi železničních drah 11.95, změna Z 1 12.00
ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na drahách celostátních,
drahách regionálních a vlečkách normálního rozchodu 6. 97,
změna Z 1 4.12
ČSN EN 13481-5 (73 6370) Železniční aplikace – Kolej –
Požadavky na vlastnosti systémů upevnění
Část 1: Definice 1.13
Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce 1.13
Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce 1.13
Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce 1.13
Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu s kolejni-

cí na jejím povrchu nebo zapuštěnou ve žlábku 1.13
ČSN EN 15594 (73 6377) Železniční aplikace – Kolej –
Oprava kolejnic nahříváním elektrickým obloukem 12.09

ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody 4.04, změny
Z 1 5.08, oprava 1 6.10 (oprava je vydána tiskem), Z 2 2.13,
Z 3 8.13 (zrušuje změnu Z 2 2 z února roku 2013) 

Vodní doprava

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb., v roce
2011 č. 137/2011 Sb., v roce 2014 č. 187/2014 Sb.
a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška MD č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním
provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpeč-
ných věcí, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu
na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 173/2009 Sb. a č. 388/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 38/2010 Sb., v roce 2014 č. 28/2014 Sb.
Vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obs-
luze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.
Vyhláška MDS č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provo-
zování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby, ve znění
vyhlášky č. 467/2001 Sb.
Vyhlášky MDS č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží
a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se
spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povr-
chových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška FMD č. 344/1991 Sb., kterou se vydává Řád pla-
vební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České
a Slovenské Federativní Republiky, ve znění vyhlášky
č. 223/1995 Sb.
Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb., v roce 2011
č. 261/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Vyhláška MDS č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném
vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení
námořní jachty, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
Vyhláška MDS č. 450/2000 Sb., o kapitánském slibu, zkouš-
kách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě,
průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a o zdravotní
péči o členy posádky lodě
Vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech
námořních plavidel, v roce 2011 ve znění vyhlášky
č. 327/2011 Sb.
Vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvis-
losti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námoř-
ní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjedna-
ného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rej-
stříku a dokladech námořních plavidel
Vyhláška MDS č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti
práce na námořní obchodní lodi
Vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech
námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
Vyhláška č. 105/2012 Sb., o stanovení veřejných přístavů, ve
kterých se rozrušují ledové celiny
ČSN EN 15609 (07 8415) Zařízení a příslušenství na LPG –
Pohonné soustavy na LPG pro lodě, jachty a jiná plavidla 10.12
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ČSN 32 0000 Lodě a plovoucí zařízení. Názvosloví plavidel
a plavby 6.87 
ČSN EN ISO 10240 (32 0021) Malá plavidla. Příručka uživa-
tele 3.05
ČSN EN ISO 14946 (32 0022) Malá plavidla. Maximální nos-
nost 5.05, oprava 1 4.06
ČSN EN ISO 122171-3 (32 0233) Malá plavidla – Posuzování
a kategorizace podle stability a plavitelnosti
Část 1: Neplachetní plavidla s délkou trupu 6 m a větší 10.13
Část 2: Plachetnice s délkou trupu 6 m a větší 10.13
Část 3: Plachetnice s délkou trupu do 6 m 10.13
ČSN EN ISO 6185 1-4 (32 0840) Nafukovací čluny
Část 1: Čluny s maximálním výkonem motoru 4,5 kW 9.04
Část 2: Čluny s maximálním výkonem motoru od 4,5 kW do

15 kW 9.04
Část 3: Čluny s maximálním výkonem motoru nad 15 kW 9.04
Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem

o jmenovitém výkonu 15 kW a větším 12.11
ČSN EN 1914 (32 0860) Plavidla vnitrostátní plavby. Lodní
čluny 2.99
ČSN EN ISO 11591 (32 1216) Malá plavidla se strojním poho-
nem – Zorné pole a stanoviště kormidelníka 3.12
ČSN EN 1864 (32 1220) Plavidla vnitrozemské plavby –
Kormidelna – Ergonomické a bezpečnostní požadavky 10.08
ČSN EN 13281 (32 2030) Plavidla vnitrozemské plavby. Po -
žadavky na bezpečnost průchodů a provozních prostorů 4.08 
ČSN EN 711 (32 2305) Plavidla vnitrozemské plavby. Palubní
zábradlí. Požadavky, typy 1.97
ČSN EN ISO 15084 (32 3040) Malá plavidla. Kotvení, uvazo-
vání a vlečení. Upevňovací uzly 10.04
ČSN EN ISO 8847 (32 3204) Malá plavidla. Kormidelní zaří-
zení. Systém lan a kladek 2.05, oprava 1 4.06
ČSN EN 13711 (32 3395) Plavidla vnitrozemské plavby.
Navijáky pro lodní operace. Bezpečnostní požadavky 2.03 
ČSN EN ISO 6218 (32 3396) Plavidla vnitrozemské plavby.
Ručně ovládaná spřahovaní zařízení pro tlačné sestavy.
Bezpečnostní požadavky a hlavní rozměry 10.05
ČSN EN 14329 (32 5218) Plavidla vnitrozemské plavby.
Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákla-
dem 10.04
ČSN EN ISO 10088 (32 5222) Malá plavidla – Pevně instalo-
vané palivové soustavy 1.14
ČSN EN ISO 21487 (32 5230) Malá plavidla – Pevně instalo-
vané benzínové a naftové palivové nádrže 4.13
ČSN EN ISO 16180 (32 8551) Malá plavidle – Navigační svět-
la – Instalace, umístěni a viditelnost 9.13
ČSN EN ISO 15085 (32 8660) Malá plavidla – Ochrana proti
pádu osob přes palubu a prostředky pro zpětné vstoupení na
palubu 2.04, změna A 1 12. 09
ČSN EN ISO 12401 (32 8661) Malá plavidla – Palubní bez-
pečnostní postroje a zajišťovací lana – Požadavky na bez-
pečnost a zkušební metody 2.10
ČSN EN 14206 (32 9511) Lodě vnitrozemské plavby.
Naloďovací lávky pro osobní lodě. Požadavky, zkoušení 11.03
ČSN EN 16083 (94 0935) Pádla a vesla pro rekreační čluny –
Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení 6.12

Letecká doprava

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb., č. 181/2009 Sb.
a č. 301/2009 Sb., v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 64/2010 Sb.
a zákona č. 407/2010 Sb., v roce 2011 č. 137/2011 Sb.
a č. 375/2011 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška MDS č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších před-
pisů, v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 64/2010 Sb., v roce
2013 č. 4/2013 Sb., v roce 2014 č. 271/2014 Sb.
Vyhláška MD č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve
znění vyhlášky č. 15/1971 Sb. (od 1.1. 2014 zrušena zákonem
č. 89/2012 Sb.)
Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě –
v roce 2009 ve znění vyhlášky č. 60/2009 Sb.
Vyhláška MDS č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení
pracovní doby některých zaměstnanců v civilním letectví
ČSN EN 16082 (31 0440) Letiště a letecké bezpečnostní
služby 4.12
ČSN EN 12312-1, 2-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-20 (31 9321)
– s výjimkou 11 u všech + A1 Pozemní zařízení pro letadla.
Zvláštní požadavky
Část 1: Schody pro cestující 9.14
Část 2: Cateringová vozidla 9.14
Část 3: Pojízdné pásové dopravníky 12.09
Část 4: Nástupní mosty pro cestující 9.14
Část 5: Zařízení pro plnění paliva do letadel 12.09
Část 6: Odledňovač a odledňovací protinámrazová zařízení

12.09
Část 7: Zařízení k přemísťování letadel 12.09
Část 8: Schody a plošiny pro údržbu 12.09
Část 9: Nakládače kontejnerů/palet 10.14 
Část 10: Přepravníky kontejnerů/palet 12.09
Část 11: Vozíky pro kontejnery/palety a přívěsné vozíky pro

volně ložené náklady 10.05
Část 12: Zařízení pro obsluhu pitnou vodou 12.09
Část 13: Zařízení pro obsluhu toalet 12.09
Část 14: Nástupní zařízení pro cestující se zdravotním posti-

žením/nezpůsobilé cestující 11.14
Část 15: Tahače vozíků pro zavazadla a zařízení 12.09
Část 16: Vzduchové spouštěcí zařízení 12.09
Část 17: Klimatizační zařízení 12.09
Část 18: Dusíkové nebo kyslíkové jednotky 12.09
Část 19: Zvedáky letadel, nápravové zvedáky a hydraulické

podpěry ocasní části letadla 12.09
Část 20: Elektrické pozemní energetické zdroje 12.09
ČSN EN 1915-1, 2–4+A1 (31 9322) Pozemní zařízení pro
letadla. Všeobecné požadavky
Část 1: Základní bezpečnostní požadavky 7.13
Část 2: Požadavky na stabilitu a pevnost, výpočty a zkušeb-

ní metody 12.09 
Část 3: Metody měření a snížení vibrací 12.09
Část 4: Metody měření a snížení hluku 12.09
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ª Lesní hospodářství a myslivost
včetně střelných zbraní

Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstna-
vatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdob-
ného charakteru
Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při těžbě, soustřeďo-
vání, odvozu a manipulaci dříví (č.j. 336/OKOŘ/89 ze dne 
9. ledna 1989, zveřejněná ve Věstníku MLVH částka 3 ročník 89)
Poznámka: § 2 Pravidel určuje, že základní pracovní a tech-
nologické postupy stanoví rezortní technicko-organizační
směrnice, které tvoří přílohu č. 2. Jde o směrnice pro těžbu
dříví, odvoz dříví a manipulaci s dřívím. Příloha č. l podává
výklad pojmů a obsahuje i tabulku kritických sklonů svahu při
samovolném pohybu dříví. V částce 53 Sbírky zákonů roku
1990 je pod číslem 335 zveřejněno Oznámení, kterým se
Pravidla mění a doplňují; obdobné Oznámení o změnách
a doplňcích je publikováno v částce 33 Sbírky zákonů roku
1992 pod číslem 157 – jsou již nezávazná
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb. a č. 501/2012 Sb., v roce 2013
č. 170/2013 Sb. a zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 357/2014 Sb.
Vyhláška MZem. č. 244/2002 Sb., kterou se provádějí někte-
rá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění
vyhlášky č. 350/2003 Sb., v roce 2013 č. 362/2013 Sb.
Vyhláška č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších poky-
nech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě 
Vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na čin-
nost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin-
nost hradí stát
Vyhláška MZem. č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých
druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění
vyhlášky č. 480/2002 Sb., v roce 2013 č. 403/2013 Sb.
Vyhláška č. 491/2002 Sb., o způsobu a stanovení minimál-
ních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo
jejich částí do jakostních tříd
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně záko-
na č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon
o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a záko-
na č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 41/2009 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 48/2009 Sb.),
č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2010 č. 148/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 375/2011 Sb. a č. 420/2011 Sb., v roce 2012
č. 167/2012 Sb., v roce 2013 č. 170/2013 Sb. a č. 281/2013 Sb.
Vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o zbraních, ve znění vyhlášky č. 431/2003 Sb., v roce
2009 č. 372/2009 Sb. (v roce 2010 změna vyhláškou
č. 334/2010 Sb.)

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických výrobků a o změně zákona č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních),
ve znění zákona č. 13/1998 Sb. a zákona č. 368/1992 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb.,
v roce 2010 č. 148/2010 Sb. a č. 155/2010 Sb., v roce 2012
č. 18/2012 Sb., v roce 2013 č. 170/2013 Sb. a č. 217/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 64/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích
na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh 
Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými
výrobky
Vyhláška č. 493/2002 Sb., o posuzování zdravotní způsobi-
losti k vydání nebo platnosti zbrojního průkazu a o obsahu
lékárničky první pomoci provozovatele střelnice, ve znění
vyhlášky č. 254/2007 Sb.
Nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích
pro zabezpečení přechovávání zbraní nebo střeliva a o pod-
mínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým
loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve
znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyro-
technických výrobků, v roce 2010 ve znění vyhlášky
č. 267/2010 Sb. a č. 398/2010 Sb., v roce 2014 č. 95/2014 Sb.
Vyhláška MPO č. 369/2002 Sb., kterou se stanoví postup
Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva při zařazování
typu zbraně nebo střeliva do kategorie 
Vyhláška MPO č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním pro-
vedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva 
Vyhláška MPO č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při
znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů,
ve znění vyhlášky č. 632/2004 Sb.
ČSN ISO 3339-0 (47 0021) Zemědělské a lesnické stroje
a traktory. Třídění a terminologie
Část 0: Třídicí systém a třídění 12.93
ČSN EN ISO 11681-2 (47 0195) Lesnické stroje –
Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil
Část 1: Řetězové pily pro lesní práce 8.12
Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů 8.12
ČSN EN 609-1+A2, 2+A1 (47 0197) Zemědělské a lesnické
stroje. Bezpečnost štípačů polen
Část 1: Klínové štípače 4.10
Část 2: Šroubové štípače 4.10
ČSN EN ISO 116801,2 (47 0198) Lesnické stroje –
Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvova-
čích pil na tyči
Část 1: Jednotky se zabudovaným spalovacím motorem 7.12
Část 2: Jednotky se zdrojem energie neseným na zádech 7.12
ČSN EN ISO 11806-1,2 (47 0620) Zemědělské a lesnické
stroje – Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných,
ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů trávních porostů
Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem 8.12 
Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech 8.12
ČSN ISO 6814 (47 6000) Lesnické stroje – Mobilní a samo-
jízdné stroje – Termíny, definice a třídění 7.05
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ČSN EN ISO 11850 (47 6001) Lesnické stroje – Obecné bez-
pečnostní požadavky 7.12
ČSN ISO 8084 (47 6002) Lesnické stroje – Ochranné kon-
strukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty –
Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení 7.05
ČSN EN 13525+A1 (47 6003) Lesnické stroje – Štěpkovače
dřeva – Bezpečnost 5.10
ČSN EN 13683+A2 (74 9010) Zahradní zařízení – Motorové
drtiče/štěpkovače – Bezpečnost 10.11, Oprava 1 10.13 (opra-
va je vydána tiskem)
ČSN EN ISO 17249 (83 2514) Bezpečnostní obuv odolná
proti pořezání řetězovou pilou 3.05, změna Z 1 7.14
ČSN EN ISO 17249 ed. 2 (83 2514) Bezpečnostní obuv odol-
ná proti pořezání řetězovou pilou 7.14
ČSN EN 381-5, 7, 9, 11 (83 2770) Ochranné oděvy pro uži-
vatele ručních řetězových pil
Část 5: Požadavky na ochranu nohou. 2.97
Část 7: Požadavky na ochranné rukavice proti pořezání

řetězovou pilou. 2.00 
Část 9: Požadavky na ochranné kamaše proti pořezání řetě-

zovou pilou 7.98
Část 11: Požadavky na chrániče horní části těla 5.03

ª Zemědělství a potravinářství

Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob
organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstna-
vatel povinen zajistit při práci související s chovem zvířat 
Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci se stroji
a zařízeními používanými v zemědělství a lesním hos -
podářství č. 62 (č.j. VII/2-478 ze dne 12. července 1967); uve-
řejněné ve Věstníku MZVŽ částka 40 ze dne 22. prosince
1967, změna 23 (č.j. 275/76-37 ze dne 19. února 1976) uve-
řejněna ve Věstníku MZVŽ částka 5 ze dne 11. května 1976 –
jsou již nezávazná
Pravidla o bezpečnosti práce při chovu zvířat č. 19 (č.j. VII/2
– 1927 ze dne 7. června 1968), uveřejněná ve Věstníku MZVŽ
částka 11 ze dne 10. června 1968, doplněno Instrukcí MZVŽ
č. 27 ze dne 7. června 1982 (č.j. 1152/82-3), zveřejněno ve
Věstníku MZVŽ částka 7 ze dne 25. června 1982. Doplněno
a zveřejněno Výnosem MZVŽ ze dne 9. září 1988 (č.j. 525/88-
330) podmínky pro zajištění bezpečnosti práce žen při krme-
ní a ošetřování býků starších 12 měsíců, uveřejněno ve
Věstníku MZVŽ částka 5 roku 1971 – jsou již nezávazná
Instrukce MZVŽ č. 30 ze dne 29. února 1980 (č.j. 397/80-3),
kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při
těžbě, soustřeďování, odvozu a jiné manipulaci s dřívím (uve-
řejněno ve Věstníku MZVŽ částka 5 – 6 ze dne 22. dubna
1980) – je již nezávazná
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 95/2009 Sb., č. 109/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb. a č. 291/2009 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod
č. 385/2009 Sb.), v roce 2011 č. 73/2011 Sb., v roce 2012
č. 167/2012 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb. a č. 179/2014 Sb.

Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním
ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2013
č. 279/2013 Sb., v roce 2014 č. 179/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 73/2014 Sb., o požadavcích na národní referenč-
ní laboratoře v oblasti činností vymezeném v zákoně
o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Vyhláška MZem č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích
na stavby pro zemědělství (zrušena vyhláškou č. 268/2009 Sb.)
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat před týráním, ve
znění pozdějších předpisů (úplné znění vyhlášeno pod
č. 409/2008 Sb.), v roce 2009 č. 391/2009 Sb., v roce 2012
č. 359/2012 Sb.
Vyhláška č. 3/2009 Sb., o odborné způsobilosti k výkonu
dozoru na úseku ochrany zvířat před týráním (zrušena
vyhláškou č. 22/2013 Sb.)
Vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zví-
řat před týráním, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
Vyhláška č. 114/2010 Sb., o ochraně handicapovaných zvířat
při chovu, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 22/2013 Sb.
Vyhlášky č. 411/2008 SB., o stanovení druhů zvířat vyžadují-
cích zvláštní péči, v roce 2011 ve znění vyhlášky č. 205/2011 Sb.
Vyhláška č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, v roce
2013 ve znění vyhlášky č. 22/2013 Sb.
Vyhláška č. 5/2009 Sb., o ochraně zvířat při veřejném vystou-
pení a při chovu (zrušena vyhláškou č. 21/2013 Sb.)
Vyhláška č. 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů
a koček
Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek
chovu a drezúry zvířat
Vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné
způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních čin-
ností, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010 ve znění
vyhlášky č. 168/2010 Sb. (zrušena vyhláškou č. 342/2012 Sb.)
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně,
o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné
způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních čin-
ností, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., v roce
2014 č. 313/2014 Sb.
Vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček
a fretek a zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
Vyhláška č. 610/2004 Sb., o označování a pasech psů, koček
a fretek v zájmových chovech při jejich neobchodních přesu-
nech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat
a jejich ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o opráv-
něních a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných
veterinárních činností (zrušena vyhláškou č. 313/2014 Sb.)
Vyhláška č. 192/2004 Sb., o ochraně zvířat při chovu, veřejném
vystoupení nebo svodu (zrušena vyhláškou č. 5/2009 Sb.)
Vyhláška č. 207/2004 Sb., o ochraně, chovu a využití pokus-
ných zvířat, ve znění vyhlášky č. 39/2009 Sb. (zrušena vyhláš-
kou č. 419/2012 Sb.)
Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, v roce
2014 ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
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Vyhláška č. 128/2010 Sb., o způsobilosti k označování psů
tetováním (zrušena vyhláškou č. 419/2012 Sb.)
Vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro
ochranu hospodářských zvířat, ve znění vyhlášky č. 425/2005 Sb.,
v roce 2009 č. 464/2009 Sb., v roce 2012 č. 78/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 22/2013 Sb.
Vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu a provádění klasifikace
jatečně upravených těl jatečních zvířat a podmínky vydávání
osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této čin-
nosti, ve znění vyhlášky č. 324/2005 Sb.
Vyhláška č. 34/2013 Sb., o veterinárních požadavcích na
porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných
produktů pocházejících z krokodýlů
Vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat
při porážení, utrácení a jiném usmrcování, ve znění vyhlášky
č. 424/2005 Sb. (zrušena vyhláškou č. 418/2012 Sb.)
Vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování
Vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na
obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich
dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů, v roce
2012 č. 416/2012 Sb.
Zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohro-
žených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rost-
lin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živoči-
chů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými
druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., v roce 2009
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č. 346/2009 Sb. (úplné
znění vyhlášeno pod č. 441/2009 Sb.), v roce 2011
č. 420/2011 Sb. a č. 467/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 279/2013 Sb.
Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona č. 100/2004 Sb. (zrušena vyhláškou
č. 210/2010 Sb.)
Vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení
zákona o obchodování s ohroženými druhy
Vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu
a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších před-
pisů, v roce 2013 č. 108/2013 Sb.
Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu
a tranzitu zvířat ze třetích zemí, v roce 2014 ve znění vyhláš-
ky č. 133/2014 Sb.
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění vyhlášeno pod č. 332/2008 Sb.), v roce 2009
č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.
a č. 298/2009 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb. a č. 359/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 279/2013 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.,
č. 139/2014 Sb., č. 250/2014 Sb. a č. 264/2014 Sb.
Vyhláška č. 82/2014 Sb., o kadovérech zvířat v zájmovém
chovu
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních
a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky,

v nichž se zachází se živočišnými produkty, v roce 2013 ve
znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
Vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních
a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky,
v nichž se zachází se živočišnými produkty, v roce 2013 ve
znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
Vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení
a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012 č. 161/2012 Sb.,
v roce 2013 č. 72/2013 Sb.
Vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výde-
ji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, v roce
2011 ve znění vyhlášky č. 143/2011 Sb.
Nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních
povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
Vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při
obchodování se zvířaty, ve znění vyhlášky č. 164/2005 Sb.
Vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických
požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny
přímo použitelnými předpisy ES
Vyhláška č. 290/2003 Sb., o veterinárních přípravcích a vete-
rinárních technických prostředcích 
Vyhláška MZem č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustano-
vení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví
zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu,
vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci
a o atestačním studiu, ve znění vyhlášky č. 399/2001 Sb. (zru-
šena vyhláškou č. 296/2003 Sb., s výjimkou § 10 – 16)
Vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na
živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultu-
ry, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz
vodních živočichů, v roce 2013 ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.,
v roce 2014 č. 134/2014 Sb.
Vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygie-
nických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších
živočišných produktů, v roce 2012 ve znění vyhlášky
č. 291/2012 Sb.
Vyhláška č. 26/2012 Sb., kterou se stanoví výše paušální
částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvěd-
čení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených
s prováděním pohraniční veterinární kontroly (zrušena
vyhláškou č. 392/2013 Sb.)
Vyhláška č. 392/2013 Sb., kterou se stanoví výše paušální
částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvěd-
čení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s pro-
váděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
Zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci
hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících
zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2009 č. 227/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2011
č. 32/2011 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb. a č. 250/2014 Sb.
Vyhláška č. 370/2006 Sb., o odborných kurzech k výkonu
některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby
hospodářských zvířat
Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství
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a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění
vyhlášky č. 199/2007 Sb., v roce 2009 č. 213/2009 Sb., v roce
2010 č. 202/2010 Sb., v roce 2013 č. 64/2013 Sb.
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení
plemenářského zákona, v roce 2011 ve znění vyhlášky
č. 57/2011 Sb., v roce 2013 č. 64/2013 Sb.
Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné
druhy zvířat (zrušena zákonem č. 312/2008 Sb.)
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského
práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů
a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 41/2009 Sb., č. 227/2009 Sb.
a č. 281/2009 Sb., v roce 2011 č. 104/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb. a č. 237/2012 Sb.
Vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži,
ochranně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých
zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.,
v roce 2010 ve znění vyhlášek č. 20/2010 Sb. a č. 122/2010 Sb.
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologic-
kých zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologic-
kých zahradách), ve zněním pozdějších předpisů, v roce
2009 č. 213/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2011
č. 420/2011 Sb., v roce 2014 č. 64/2014 Sb.
Vyhláška č. 316/2009 Sb., o držení živočichů dočasně nebo
trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto
živočichy v záchranných zařízeních (vyhláška o hendicapova-
ných živočiších)
Zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších před-
pisů (úplné znění vyhlášeno pod č. 45/2008 Sb.), v roce 2009
č. 213/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2011 č. 33/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb., v roce 2013 č. 279/2013 Sb.
Vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb.,
o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 178/2009 Sb., v roce 2010 č. 169/2010 Sb. a č. 336/2010 Sb.,
v roce 2011 č. 198/2011 Sb., v roce 2012 č. 25/2012 Sb.
Vyhláška č. 415/2009 Sb., o stanovení požadavků na odběr
vzorků a způsob zveřejnění metod laboratorního zkoušení
produktů ke krmení
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(úplné znění vyhlášeno pod č. 30/2006 Sb.), v roce 2009
č. 213/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2011 č. 344/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb.
Vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustano-
vení zákona o ekologickém zemědělství 
Vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků,
postupy a metody zkoušení osiva a sadby, v roce 2013 ve
znění vyhlášky č. 410/2013 Sb.
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstování rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu
osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 96/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.
a č. 300/2009 Sb.; v roce 2010 č. 331/2010 Sb., v roce 2012
č. 54/2012 Sb., v roce 2013 č. 279/2013 Sb.

Vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva
a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, v roce 2013 ve znění
vyhlášky č. 409/2013 Sb.
Vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu
pěstovaných rostlin, v roce 2014 ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb.
Vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiv
a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, v roce 2010 ve znění
vyhlášky č. 298/2010 Sb., v roce 2011 č. 168/2011 Sb.
Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin
a o změně zákona č. 92/1996 Sb. o odrůdách, osivu a sadbě
pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů,
v roce 2009 č. 213/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2013
č. 279/2013 Sb.
Vyhláška MZem č. 58/1999 Sb., kterou se vymezují některé
druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmno-
žovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a sta-
noví se jeho vlastnosti a způsob kontroly
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví
a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 213/2009 Sb. a č. 281/2009 Sb., v roce 2011 č. 256/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb. a č. 199/2012 Sb.
Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá usta-
novení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění vyhlášky
č. 437/2005 Sb., v roce 2010 ve znění vyhlášky č. 28/2010 Sb.,
v roce 2012 ve znění vyhlášky č. 305/2012 Sb.
Vyhláška č. 324/2004 Sb., kterou se stanoví seznam vinař-
ských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich
územního vymezení (zrušena vyhláškou č. 254/2010 Sb.)
Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinař-
ských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí 
Zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších
předpisů, v roce 2009 č. 281/2009 Sb.
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně
chmele, v roce 2012 ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.
Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních pří-
pravků a účinných látek na trh a o změně některých souvise-
jících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2010
č. 136/2010 Sb., v roce 2011 č. 342/2011 Sb. a č. 375/2011 Sb.,
v roce 2012 č. 18/2012 Sb.
Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, v roce
2012 ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb., v roce 2013
č. 91/2013 Sb.
Vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti
a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením
biocidního přípravku nebo účinné látky na trh, ve znění
vyhlášky č. 382/2007 Sb.
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpi-
sů, v roce 2009 č. 213/2009 Sb., č. 281/2009 Sb.
a č. 490/2009 Sb., v roce 2010 č. 102/2010 Sb., v roce 2011
č. 245/2011 Sb., v roce 2012 č. 18/2012 Sb., č. 199/2012 Sb.
a č. 503/2012 Sb., v roce 2013 č. 279/2013 Sb.
Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních
organizmů a dalších necílových organismů při použití příprav-
ků na ochranu rostlin



Zemědělství a potravinářství soubor předpisů

67bhp Speciál 2015 www.otazkyaodpovedi.cz

Vyhláška č. 204/2012 Sb., o technických požadavcích pro
pověření referenční laboratoře
Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované
ochrany rostlin
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro naklá-
dání s přípravky
Vyhláška č. 329/2004 Sb., o přípravcích a dalších prostřed-
cích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 371/2006 Sb.,
v roce 2009 č. 146/2009 Sb. (zrušena vyhláškou č. 32/2012 Sb.)
Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích
na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 326/2012 Sb.
Vyhláška č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na
ochranu rostlin, v roce 2009 ve znění vyhlášky č. 147/2009 Sb.,
v roce 2011 č. 384/2011 Sb.
Vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku
rostlinolékařské péče, v roce 2011 ve znění vyhlášky
č. 381/2011 Sb. (zrušena vyhláškou č. 206/2012 Sb.)
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a roz-
šiřování škodlivých organizmů rostlin a rostlinných produktů,
v roce 2009 č. 159/2009 Sb., v roce 2010 ve znění vyhlášky
č. 76/2010 Sb., v roce 2011 č. 382/2011 Sb., v roce 2013
č. 442/2013 Sb., v roce 2014 č. 104/2014 Sb. a č. 207/2014 Sb.
Vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, vodních organizmů
a dalších necílových organizmů při používání přípravků na
ochranu rostlin, v roce 2012 ve znění vyhlášky č. 33/2012 Sb.
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách,
pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agro-
chemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 9/2009 Sb.,
č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb. a č. 490/2009 Sb., v roce
2013 č. 279/2013 Sb., v roce 2014 č. 263/2014 Sb.
Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva,
ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009 č. 271/2009 Sb.,
v roce 2014 č. 131/2014 Sb.
Vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu
odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška MZem č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických
rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky č. 475/2000 Sb.
Vyhláška MZem č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu
používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2009
č. 353/2009 Sb. (zrušena vyhláškou č. 377/2013 Sb.)
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání
hnojiv, v roce 2014 ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
Vyhláška MZem č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení
půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění
pozdějších předpisů
ČSN 47 0178 Zemědělské a lesnické stroje a traktory. Metody
zkoušení výhledu a osvětlení. Bezpečnost práce 1.88, změny
1 8.92, 2 2.94
ČSN EN 12965+A2 (47 0210) Zemědělské a lesnické stroje
a traktory. Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty.
Bezpečnost 2.10
ČSN EN ISO 161191-3 (47 0410) Zemědělské a lesnické
stroje – Enviromentální požadavky na postřikovače
Část 1: Obecně 10.13

Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem
(plošné) 10.13

Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro pro-
storové kultury) 10.13

ČSN EN 13739-1,2 (47 0411) Zemědělské stroje –
Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci
a s plnou pracovní šířkou – Ochrana životního prostředí
Část 1: Požadavky 6.12
Část 2: Zkušební metody 6.12, oprava 1 5. 13 (vydána tiskem)
ČSN EN 137901,2 (47 0413) Zemědělské stroje.
Postřikovače. Kontrola používaných postřikovačů
Část 1: Postřikovače polních plodin 3.05
Část 2: Postřikovače prostorových kultur s podporou vzdu-

chem 3.05
ČSN EN ISO 4254 -1, 5–7, 10, 11, 12 (47 0601) Zemědělské
stroje – Bezpečnost
Část 1: Obecné požadavky 11.13
Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy 4.10,

oprava 1 4.11, oprava 2 8.11
Část 6: Postřikovače a zařízení pro zpracování kapalných

půdních hnojiv 4.10, oprava 1 4.11
Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky a sklízeče bavlny

5.12
Část 10: Ruční obraceče a shrnovače 6.10, oprava 1 4.11
Část 11: Sběrací lisy 4.11
Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací

stroje 7.13
ČSN EN ISO 16231-1 (47 0602) Samojízdné zemědělské
stroje – Posuzování stability
Část 1: Zásady 11.13
ČSN EN 16590-1-4 (470068) Zemědělské a lesnické stroje
a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů
Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj 10.14
Část 2: Etapa návrhu 10.14
Část 3: Sériový vývoj, hardware a software 10.14
Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy 10.14
ČSN EN 14017+A2 (47 0609) Zemědělské a lesnické stroje –
Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv – Bezpečnost 2.10
ČSN EN 690 (47 0610) Zemědělské stroje – Rozmetadla
hnoje – Bezpečnost 4.14
ČSN EN 703+A1 (47 0611) Zemědělské stroje. Stroje pro
nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže.
Bezpečnost 1.10
ČSN EN 15503 (47 9012) Zahradní zařízení – Zahradní fouka-
če, vysavače a kombinace foukač/vysavač – Bezpečnost 4.14
ČSN EN ISO 10517 (47 0614) Motorové ruční nůžky na živé
ploty – Bezpečnost 4.10
ČSN EN 16246 (47 0614) Zemědělské stroje – Rypadlová
zařízení – Bezpečnost 6.13
ČSN EN 786+A2 (47 0615) Zahradní stroje. Elektrické vyží-
nače trávy a začišťovače trávníků ručně vedené nebo v ruce
držené. Mechanická bezpečnost 11.97, změna A 1 4.02
ČSN EN 706+A1 (47 0616) Zemědělské stroje. Stroje na řez
vinné révy. Bezpečnost 1.10
ČSN EN ISO 5395-1, 2 a 3 (47 0617) Zahradní zařízení –
Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje
Část 1: Terminologie a společné zkoušky 4.14
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Část 2: Ručně vedené žací stroje 4.14
Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedicí obsluhou 4.14
ČSN EN 907 (47 0618) Zemědělské a lesnické stroje.
Postřikovače a aplikátory kapalných hnojiv. Bezpečnost 12.98
ČSN EN 709+A4 (47 0619) Zemědělské a lesnické stroje –
Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, moto-
rové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) –
Bezpečnost 7.10, oprava 1 5.13 (oprava vydána tiskem)
ČSN EN 704+A1 (47 0621) Zemědělské stroje – Sběrací lisy
– Bezpečnost 1.10
ČSN EN 908+A1 (47 0623) Zemědělské a lesnické stroje –
Pásové zavlažovače – Bezpečnost 2.10
ČSN EN 909 (47 0624) Zemědělské a lesnické stroje –
Pivotové a čelní zavlažovače – Bezpečnost 2.10
ČSN EN 707+A1 (47 0625) Zemědělské stroje – Kejdovače –
Bezpečnost 1.10
ČSN EN 1853+A1 (47 0626) Zemědělské stroje – Přípojná
vozidla se sklápěcí karoserií – Bezpečnost 4.10
ČSN EN 12525+A1 (47 0627) Zemědělské stroje – Čelní
nakladače – Bezpečnost 8.10
ČSN EN 1374+A1 (47 0628) Zemědělské stroje – Stacionární
vybírače pro kruhová sila – Bezpečnost 10.10
ČSN EN 13118+A1 (47 0629) Zemědělské stroje – Sklízeče
brambor – Bezpečnost 2.10
ČSN EN 13140+A1 (47 0630) Zemědělské stroje – Sklízeče
cukrovky a krmné řepy – Bezpečnost 6.10
ČSN EN 12733+A1 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje.
Ručně vedené motorové žací stroje. Bezpečnost 9.09
ČSN EN 13448+A1 (47 0632) Zemědělské a lesnické stroje –
Meziřádkové žací jednotky – Bezpečnost 4.10
ČSN EN 14018+A1 (47 0634) Zemědělské a lesnické stroje –
Řádkovací secí stroje – Bezpečnost 5.10
ČSN EN 14910+A1 (47 0635) Zahradní stroje – Ručně vede-
né vyžínače se spalovacím motorem – Bezpečnost 12.09 
ČSN EN 14930 (47 0636) Zemědělské a lesnické stroje
a zahradní zařízení. Ručně vedené a ruční stroje. Určení
dostupnosti horkých povrchů 9.09
ČSN EN ISO 28139 (47 1005) Zemědělské a lesnické stroje
– Zádové zavlažovací postřikovače se spalovacím motorem –
Bezpečnostní požadavky 4.10
ČSN EN ISO 5674 (47 2001) Zemědělské a lesnické stroje
a traktory – Ochranné kryty kloubových hřídelů – Pevnostní
zkouška a zkouška opotřebení a přejímací kritéria 9.09
ČSN EN ISO 19932-1, 2 (47 4425) Zařízení na ochranu rost-
lin – Zádové postřikovače
Část 1: Bezpečnostní a enviromentální požadavky 12.13
Část 2: Zkušební metody 12.13
ČSN EN 13684+A3 (47 9011) Zahradní zařízení – Ručně
vedené provzdušňovače a prořezávače trávníků –
Bezpečnost 7.10
ČSN EN 1672-2+A1 (51 2000) Potravinářské stroje. Základní
pojmy
Část 2: Hygienické požadavky 9.09 
ČSN EN 15861 (51 2010) Potravinářské stroje – Udírny –
Bezpečnostní a hygienické požadavky 2.13
ČSN EN 13288+A1 (51 2510) Potravinářské stroje – Zvedače
a sklápěče díží – Bezpečnostní a hygienické požadavky 7.10

ČSN EN 14958+A1 (51 2511) Potravinářské stroje. Stroje na
mletí a výrobu mouky a krupice. Bezpečnostní a hygienické
požadavky 12.09
ČSN EN 12042+A1 (51 2515) Potravinářské stroje –
Automatické dělicí stroje na těsto – Bezpečnostní a hygienic-
ké požadavky 10.14
ČSN EN 1674 (51 2530) Potravinářské stroje – Stroje na roz-
valování těsta – Bezpečnostní a hygienické požadavky 10.14
ČSN EN 453+A1 (51 2535) Potravinářské stroje – Hnětače
těsta – Bezpečnostní a hygienické požadavky 6.10
ČSN EN 13591+A1 (51 2540) Potravinářské stroje –
Zakladače pecí s pevnými etážemi – Bezpečnostní a hygie-
nické požadavky 7.10
ČSN EN 12043+A1 (51 2545) Potravinářské stroje – Pře -
rušovače kynutí – Bezpečnostní a hygienické požadavky 4.11
ČSN EN 12041+A1 (51 2555) Potravinářské stroje – Vy -
valovací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky 3.10 
ČSN EN 13390+A1 (51 2560) Potravinářské stroje. Stroje na
výrobu koláčů a dortů. Bezpečnostní a hygienické požadavky 7.10
ČSN EN 454+A1 (51 2565) Potravinářské stroje – Planetové
mixery – Bezpečnostní a hygienické požadavky 6.10
ČSN EN 1673+A1 (51 2570) Potravinářské stroje – Rotační
stojanové pece – Bezpečnostní a hygienické požadavky 6.10
ČSN EN 15166 (51 3015) Potravinářské stroje – Automatické
půlicí stroje poražených zvířat – Bezpečnostní a hygienické
požadavky 7.09
ČSN EN 12268+A1 (51 3020) Potravinářské stroje – Pásové
pily – Bezpečnostní a hygienické požadavky 12.10
ČSN EN 12267+A1 (51 3025) Potravinářské stroje –
Kotoučové pily – Bezpečnostní a hygienické požadavky 12.10
ČSN EN 13885+A1 (51 3030) Potravinářské stroje –
Sponovací stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky 1.11
ČSN EN 13871+A1 (51 3035) Potravinářské stroje – Stroje na
řezání kostek – Bezpečnostní a hygienické požadavky 1.11
ČSN EN 13534+A1 (51 3040) Potravinářské stroje –
Nasolovací injektory – Bezpečnostní a hygienické požadavky 1.11
ČSN EN 12355+A1 (51 3045) Potravinářské stroje – Stroje na
stahování kůží, seřezávání kůže a odstraňování blan –
Bezpečnostní a hygienické požadavky 12.10
ČSN EN 12463+A1 (51 3050) Potravinářské stroje – Plnicí
a pomocné stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky 8.11
ČSN EN 12331+A2 (51 3055) Potravinářské stroje – Mlýnky
na maso – Bezpečnostní a hygienické požadavky 1.11
ČSN EN 13570+A1 (51 3060) Potravinářské stroje – Míchací
stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky 1.11
ČSN EN 12984+A1 (51 3070) Potravinářské stroje –
Přenosné a/nebo ručně ovládané stroje a spotřebiče vybave-
né mechanicky poháněnými řeznými nástroji – Bezpečnostní
a hygienické požadavky 1.11
ČSN EN 13870+A1 (51 3075) Potravinářské stroje –
Porcovaní stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky 1.11
ČSN EN 12855+A1 (51 3080) Potravinářské stroje – Rotační
mísové kutry – Bezpečnostní a hygienické požadavky 12.10
ČSN EN 1974+A1 (51 3510) Potravinářské stroje – Nářezové
stroje – Bezpečnostní a hygienické požadavky 3.10
ČSN EN 14655+A1 (51 3511) Potravinářské stroje – Ná ře zové
stroje na bagety – Bezpečnostní a hygienické požadavky 10.10
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ČSN EN 13954+A1 (51 3512) Potravinářské stroje –
Nářezové stroje na chleba – Bezpečnostní a hygienické poža-
davky 10.10
ČSN EN 14957+A1 (51 4011) Potravinářské stroje – Stroje na
mytí nádobí s dopravníkem – Bezpečnostní a hygienické
požadavky 9.10
ČSN EN 12854+A1 (51 4020) Potravinářské stroje – Ra me -
nové mixery – Bezpečnostní a hygienické požadavky 10.10
ČSN EN 12851+A1 (51 4031) Potravinářské stroje –
Příslušenství strojů hromadného stravování s přídavným
motorem – Bezpečnostní a hygienické požadavky 10.10
ČSN EN 13886+A1 (51 4035) Potravinářské stroje – Varné
kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo
mixerem – Bezpečnostní a hygienické požadavky 10.10
ČSN EN 12852+A1 (51 4040) Potravinářské stroje – Drtiče
a mixery – Bezpečnostní a hygienické požadavky 11.10
ČSN EN 13389+A1 (51 4041) Potravinářské stroje – Mixery s vo -
dorovnými drtiči – Bezpečnostní a hygienické požadavky 7.10
ČSN EN 12853+A1 (51 4050) Potravinářské stroje – Ruční
mixery a šlehače – Bezpečnostní a hygienické požadavky
12.10, oprava 1 7.11 (vydaná tiskem)
ČSN EN 14332+A1 (51 4060) Potravinářské stroje- Sušiče
salátů – Bezpečnostní a hygienické požadavky 11.10

ČSN EN 1678+A1 (51 4070) Potravinářské stroje – Stroje na
krájení zeleniny – Bezpečnostní a hygienické požadavky 12.10
ČSN EN 13208+A1 (51 4080) Potravinářské stroje – Stroje na
loupání zeleniny – Bezpečnostní a hygienické požadavky
11.10
ČSN EN 12505+A1 (51 4510) Potravinářské stroje – Od -
středivky na zpracování jedlých olejů a tuků – Bezpečnostní
a hygienické požadavky 4.10 
ČSN EN 13289+A1 (51 5020) Stroje na těstoviny – Sušiče
a chladiče – Bezpečnostní a hygienické požadavky 8.13
ČSN EN 13378+A1 (51 5030) Stroje na těstoviny – Lisy na
těstoviny – Bezpečnostní a hygienické požadavky 8.13
ČSN EN 13379+A1 (51 5040) Stroje na těstoviny – Polevové
stroje, stahovací a řezací stroje, tyčkové dopravníky, tyčkové
zásobníky – Bezpečnostní a hygienické požadavky 8.13
ČSN EN 15774 (51 5041) Potravinářské stroje – Stroje pro
zpracování čerstvých a plněných těstovin (tagliatelle, cannel-
loni, ravioli, tortellini, orecchiette a gnocchi) – Bezpečnostní
a hygienické požadavky 6.11
ČSN EN 13732+A2 (51 5510) Potravinářské stroje. Chladicí
tanky na mléko na farmách. Požadavky na konstrukci, prove-
dení, vhodnost používání, bezpečnost a hygienu 12.09
ČSN EN 13998 (83 2771) Ochranné oděvy. Zástěry, kalhoty
a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži 8.03
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