1. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY A NORMY, DOZOR NAD
BEZPEČNOSTÍ A OHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI VE
STAVEBNICTVÍ
•

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

•

NV 264/2006 Sb. zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
ZP

•

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

•

Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další
zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb., 342/2004 Sb., 516/2004 Sb.,;

•

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

•

Vyhláška 309/2005 Sb., o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

•

Zákon 309/2006 Sb. , kterým se upravují další požadavky BOZPv
pracovněprávních vztazích a o zajištění BOZpři činnosti nebo poskytování služeb
mimo pracovněprávní vztahy

•

NV 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích

•

NV 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné
způsobilosti

•

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

•

Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a
registraci obsluh stavebních strojů upravuje kvalifikaci obsluh stavebních strojů,
ve znění pozdějších výnosů inostrestva stavebnictví

•

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

•

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu;

•

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a
dezinfekčních prostředků;

•

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

•

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky;

•

Nařízení vlády č. 339/2002 Sb. o postupech při poskytování informací voblasti
technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění č.
178/2004 Sb.;
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•

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

•

Zákon č. 379/2005 Sb. Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými
tabákovými výrobky a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

•

Vyhláška 123/2006 Sb. o evidenci a dokumentaci návykových latek a přípravků

•

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku
a vibrací

•

Vyhláška min. zdravotnictví č. 288/2003 Sb, kterou se stanoví práce a pracoviště,
které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce
devátého měsíce po porodu
a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání;

•

Zákon 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění platných
předpisů

•

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

•

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů- úplné znění zákon 471/2005
Sb.;

•

NV 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon 377/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů a některé další zákony

•

Vyhláška MZd. č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací
do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky
odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli;

•

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

•

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.;

•

ČSN ISO 3864 (01 8010) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (11.95)

•

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

•

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.;

•

Vyhláška ČÚBP č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových
zařízení, ve znění nař. vl. č. 352/2000 Sb.;

•

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění
vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb.,
vyhlášky MPSV č. 118/2003 Sb., 323/2003 Sb.;
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•

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění
vyhlášky č. 552/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb.,
394/2003 Sb.;

•

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky

•

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

•

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění
vyhlášky č. 553/1990 Sb., nař. vl. č. 352/2000 Sb. a vyhl. MPSV č. 159/2002 Sb.;

•

Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění
vyhlášky č. 554/1990 Sb. a změny uvedené v nařízení vlády č. 352/2000 Sb.,
vyhl. č. 395/2003 Sb.;

•

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

•

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

•

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

•

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a
výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených
technických zařízení) ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška č. 392/2003 Sb.o bezpečnosti provozu technických zařízení a o
požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při
hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem

•

Vyhl. 199/2006, kterou se mění vyhláška ČBÚ č. 72/1988 Sb. o používání
výbušnin, ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhl. ČBÚ č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin (ve znění vyhl. č. 342/2001 Sb.,
200/2006 Sb );

•

Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních
důlních děl ve znění vyhl. ČBÚ č. 32/2000 Sb.;

•

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

•

Zákon č. 253/2005 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o inspekci práce

•

Zákon 338/2005 Sb. - úplné znění zákona č. 178/1968 Sb., o státním odborném
dozoru nad bezpečností práce

•

Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů (úplné znění
zák. č. 67/2001 Sb.);
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•

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

•

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

•

Vyhláška MV č. 456/2006 Sb, kterou se mění vyhláška MV č. 255/1999 Sb. o
technických podmínkýách věcných prostředků požární ochrany ve znění NV
č. 352/2000 Sb.

•

Vyhláška 297/2005 Sb., kterou se mění vyhl. 323/2001 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o HZS ČR a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
•

Zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění změn zák. č.
478/2001 Sb. zák. č. 175/2002 Sb., (úplné znění vyhlášeno pod č. 238/2002 Sb.),
zák. č. 320/2002 Sb;

•

Zákon č. 465/2006 Sb., úplné znění zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů , jak vyplývá z
pozdějších změn

•

Vyhláška MDS č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve
znění vyhl. č. 55/2003 Sb.

•

Vyhláška 193/2006 Sb., kterou se mění vyhl. MDS č. 30/2001 Sb., kterou se
provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška č. 298/2006 Sb., kterou se mění vyhláška MDS č. 167/2002 Sb., kterou
se provádí zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti křízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
zákona č. 478/2001 Sb., vyhlášky č. 152/2003 Sb.

•

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování
dopravy dopravními prostředky

•

Vyhláška MDS č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů

•

Vyhláška MZ 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 něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat
bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových
vozidel);

•

Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon)
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•

186/2006 Sb. zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím
stavebníhozákona a zákona o vyvlastnění

•

498/2006 Sb. vyhláška o autorizovaných inspektorech

•

499/2006 Sb. vyhláška o dokumentaci staveb

•

500/2006 Sb., vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

•

501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území

•

502/2006 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu

•

503/2006 Sb., vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření

•

491/2006 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o
obecných technických požadavcích na výstavbu

•

492/2006 Sb., vyhláška, kterou se mění vyhláška MMR č. 369/2001 Sb., o
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s
omezenou schopností pohybu a orientace;

•

zákon 185/2001 Sb. zákon o odpadech ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ve
znění vyhl. č. 502/2004 Sb.;

•

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a postup při udělování souhlasu k
vývozu, dovozu, tranzitu odpadu (katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 435/2005 Sb. úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických
látkách a chemických přípravcích

•

Zákon č. 59/2006 Sb. zákon o prevenci závažných haváriií způsobených
vybranými chemickými látkami nebo přípravky

•

256/2006 Sb. , vyhláška o podrobnostech systému prevence závažných havárií

•

Vyhláška MŽP č. 255/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování
hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné
havárie

•

Vyhláška 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech hav. plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárie, jejich zneškodnění

•

Vyhláška 103/2006 Sb. o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního
plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu

•

Vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního
listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku

•

Vyhláška MPO č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů,
týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a
chemických přípravků ve znění pozdějších předpisů
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•

Vyhláška 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy NBL a nebezpečných
chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno ve znění pozdějších
předpisů

•

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech ve znění pozdějších předpisů

•

zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o
integrovaném registru znečišťování ve znění platnýchpředpisů

•

zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
(zákon o ochraně ovzduší), v platném znění

•

vyhláška MŽP č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod

•

Zákon č. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
(poslední úplné znění č. 334/2002 Sb.);

•

Zákon ČNR č. 552/91 Sb. o státní kontrole ve znění zákonů č. 166/1993 Sb., č.
148/1998 Sb. a č. 132/2000 Sb, zák. č. 274/2003 Sb., 501/22004 Sb.;

•

Ústava ČR (ústavní zákon) č. 1/1993 Sb., ve znění ústavních zákonů č. 347/1997
Sb., č. 300/2000 Sb., č. 176/2001 Sb., č. 395/201 Sb., č. 448/2001Sb., č.
515/2002 Sb.;

•

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a
svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.;

6

2. PRACOVNÍ ÚRAZY, NEMOCI Z POVOLÁNÍ,
ODŠKODŇOVÁNÍ, ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
•

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

•

Zákon 187/2006 Sb. – zákon o nemocenském pojištění

•

Vyhláška MPSV ČR č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní
neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení ve znění pozdějšíchpředpisů

•

Vyhláška MF č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo
nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů

•

Nař. vl. č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového
zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za
práci v noci, ve znění pozdějších předpisů;

•

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

•

Zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších
předpisů;

•

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

•

Nařízení vlády č. 18/2001 Sb. úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skočení
pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí zpovolání a o
úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti při
invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) ve znění pozdějších předpisů

•

Nařízení vlády ČR č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši
příplatku za vykonávání činností ve stížených a zdraví škodlivých pracovních
podmínkách ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška MZd č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění, ve znění pozdějšíchpředpisůNař. vl. č. 60/2003 Sb. - o úpravě náhrady
za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním
úrazem a nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)
ve znění pozdějších předpisů
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3. VÝROBKY, STROJE A ZAŘÍZENÍ
•

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii ve znění pozd. předpisů, ve znění zák. č.
226/2003 Sb.;

•

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů ve znění zákonů č. 71/2000 Sb., č. 102/2001 Sb., č.
205/2002 Sb., 226/2003 Sb., č. 309/2002 Sb., 277/2003 Sb.

•

Vyhláška MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zjišťuje jednotnost a správnost měřidel
a měření, ve znění pozdějších předpisů

•

Vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování
a měřidla podléhající schválení typu ve znění pozdějších předpisů

•

Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých
zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), vznění zákona č. 146/2002 Sb.,
zák. č. 277/2003 Sb.
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4. NORMY SOUVISEJÍCÍ S BEZPEČNOSTÍ PRÁCE VE
STAVEBNICTVÍ – VÝTAH Z NOREM
•

ČSN 33 1310 Elektrotechnické předpisy. Bezpečnostní předpisy pro elektrická
zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace (02.90)

•

ČSN 33 1600 Elektrotechnické předpisy. Revize a kontroly elektrického ručního
nářadí během používání (05.94)

•

ČSN 33 1610 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání
(3.05)

•

ČSN EN 50110-1 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních

•

ČSN EN 50110-2 (34 3100) Obsluha a práce na elektrických zařízeních (národní
dodatky)

•

ČSN ISO 9926-1 (27 0060)
(10.93)

•

ČSN ISO 9928-1 (27 0070) Jeřáby. Příručka pro
Všeobecně (10.93)

•

ČSN ISO 12480-1 (27 0143) Jeřáby - Bezpečné používání - Část 1: Všeobecně
(06.99)

•

ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů (3.03)

•

ČSN 27 2435 Jeřábové dráhy dočasné (12.70)

•

ČSN 01 8014 Tabulky k označování prostorů s tlakovými nádobami na plyny
(03.74)

•

ČSN 07 8304 Tlakové nádoby na plyny - Provozní pravidla (04.03)

•

ČSN EN 12159 (27 4403) Stavební výtahy pro dopravu osob a nákladů se svisle
vedenými klecemi (05.01)

•

ČSN EN 12158-1 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 1: Výtahy s
přístupnými plošinami (09.01)

•

ČSN EN 12158-2 (27 4404) Nákladní stavební výtahy Část 2: akloněné výtahy s
nepřístupnými nosnými zařízeními (09.01)

•

ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Provozní požadavky
(12.84, zm. a 9.89, 2 6.92, 3 9.99)

•

ČSN 33 2000-7-704 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Zařízení
jednoúčelová a ve zvláštních objektech Oddíl 704: El.zařízení na staveništích a
demolicích (07.01)

•

ČSN 34 1090 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro prozatímní elektrická
zařízení (06.73, zm. a 4.77)

•

ČSN 73 2310 Provádění zděných konstrukcí (08.87)

•

ČSN P ENV 13670-1 (73 2400) Provádění betonových konstrukcí - Část 1:
Společná ustanovení (07.01, zm. Z1 12.03)

•

ČSN 73 2412 Provádění a kontrola pórobetonových konstrukcí (11.93)

Jeřáby.
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Výcvik

jeřábníků. Část 1: Všeobecně
řízení jeřábu. Část 1:

•

ČSN 73 2430 Provádění a kontrola konstrukcí ze stříkaného betonu (11.89)

•

ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí (03.94,
Z1 12.03)

•

ČSN 73 2810 Dřevěné stavební konstrukce. Provádění (09.93, zm. Z1 2.00)

•

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí (03.88, zm. a 10.90, 2
8.94+oprava, 3 3.98, oprava chyb V 9.94)

•

ČSN 73 3050 Zemné práce. Všeobecná ustanovenia (08.86, zm. a 5.91, 2 4.99)

•

ČSN 73 4108 Šatny, umývárny a záchody (09.94, zm. 1 2.99)

•

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení (11.85)

•

ČSN EN 1443 (73 4200) Komíny. Všeobecné požadavky (09.04)

•

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování
spotřebičů paliv (11.02)

•

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (09.94, zm. 1
1.96, 2 1.98, 3 8.99, Z4. 7.03)

•

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického
vybavení (8.03)

•

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení (06.94,
zm. 1 1.98)

•

ČSN EN 131-1 (49 3830) Žebříky. Termíny, druhy, funkční rozměry

•

ČSN EN 131-2 (49 3830) Žebříky. Požadavky, zkoušení, značení (02.95, opr.
chyb V 4.98)

•

ČSN 73 8101 Lešení. Společná ustanovení (4.05)

•

ČSN 73 8102 Pojízdná a volně stojící lešení (05.78, zm. 1 4.95)

•

ČSN 73 8105 Dřevěná lešení (10.81, zm. a 7.86)

•

ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konstrukce (11.81, zm. a 7.86, 2 7.98, 3
7.99)

•

ČSN 73 8107 Trubková lešení (4.05)

•

ČSN 73 8108 Podpěrná lešení (07.86, zm. 1 10.99)

•

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 ISO 7130 (27 7800) Stroje pro zemní práce. Návod postupu pro výcvik řidiče
(03.94)

•

ČSN ISO 8152 (27 7803) Stroje pro zemní práce. Provoz a údržba. Výcvik
mechaniků (02.94)

•

ČSN 73 6021 Světelná signalizační zařízení Umístění a použití návěstidel (03.94)

•

ČSN ISO 8456 (26 6202) Skladovací zařízení sypkých hmot. Bezpečnostní
předpisy (08.93),
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(02.95)

•

ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček (10.93)

•

ČSN 44 1315 Skladování tuhých paliv (04.89, zm. a 8.90)

•

ČSN 49 0071
(04.69)

•

ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
(08.03)

•

ČSN 26 8805 Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a
technické kontroly (07.00, oprava 1 2.01);

•

ČSN ISO 3691+Amd 1 (26 8812) Motorové vozíky. Bezpečnostní předpisy
(01.96)

•

ČSN EN 1436 (73 7010) Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní
značení (07.98, zm. A1 12.03, A1 3.04, Z1-2.05)

•

ČSN 11 0010 Čerpadla - Všeobecná ustanovení (09.02)

•

ČSN 11 0011 Čerpadla - Ruční čerpadla -Všeobecná ustanovení (09.02)

•

ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny (08.90)

Usporiadanie skladov dreva z hladiska požiarnej bezpečnosti
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5. NORMY PRO SVAŘOVÁNÍ – BEZPEČNOST
•

ČSN EN 71911 (05 0330) Svářečský dozor - úkoly a odpovědnosti (11.96)

•

ČSN 05 0600 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov.
Projektovanie a príprava pracovísk (02.93)

•

ČSN 05 0601 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov.
Prevádzka (2.93, zm 1 1.95, 2 1.96, 3 9.99)

•

ČSN 05 0610 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre plameňové zváranie
kovov a rezanie kovov (2.93, změna 1 11.95)

•

ČSN 05 0630 Zváranie. Bezpečnostné
kovov (2.93, zm. 1 4.99)

•

ČSN 05 0650 Bezpečnostné ustanovenia pre odporové zváranie kovov (02.93)

•

ČSN 05 0661 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre trecie zváranie kovov
(02.93)

•

ČSN 05 0671 Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre laserové zváranie kovov
(02.93)

•

ČSN 05 0672 Zváranie. Bezpečnostné
kovov (02.93)

•

ČSN EN 1598 (05 0703) Ochrana zdraví a bezpečnost práce při svařování a
příbuzných procesech - Průsvitné závěsy, pásy a zástěny pro obloukové
svařování (09.99, zm. A1-03)

•

ČSN 05 0705 Zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů (09.02)

•

ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 1:
Oceli (11.95, zm. 1 4.98, A1 9.98)

•

ČSN EN 287-2 (05 0712) Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 2:
Hliník a jeho slitiny (12.95, zm. 1 4.98, A1 9.98)

•

ČSN EN ISO 9606-3 (05 0713) Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 3: Měď a
slitiny mědi (08.00, opr. 1 2.08)

•

ČSN EN ISO 9606-4 (05 0714) Zkoušky svářečů. Tavné svařování, Část 3: Nikl a
slitiny niklu (08.00, opr. 1 2.01)

•

ČSN EN ISO 9606-5 (05 0715) Svařování - Zkoušky svářečů - Tavné svařování Část 5: Titan a slitiny titanu, zirkon a slitiny zirkonu (06.01)

•

ČSN EN 13067 (05 0722) Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné
způsobilosti - Svařování spojů z termoplastů (01.04)

•

ČSN EN 175 (83 2455) Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje
při svařování a podobných postupech (11.98)
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ustanovenia

pre

oblúkové zváranie

ustanovenia pre elektronové zváranie

6. OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY – VÝTAH
Z NOREM
•

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a
dezinfekčních prostředků

•

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

•

ČSN EN 50237 (35 9724) Rukavice s mechanickou ochranou pro elektrotechniku
(08.99, zm. Z1 7.04) Platnost do 1.7.2006

•

ČSN EN 50365 (35 9727) Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích
nízkého napětí (11.02)

•

ČSN EN 13402-1 (80 7035) Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy,
definice a postup měření tělesných rozměrů (11.01)

•

ČSN EN 166 (83 1201) Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení.
(10.02)

•

ČSN EN 458 (83 2111) Chrániče sluchu - Doporučení pro výběr, používání,
ošetřování a údržbu - Návod (06.05)

•

ČSN EN 397 (83 2141) Průmyslové ochranné přilby (3.97 Z A1-4.01)

•

ČSN EN 812 (83 2145) Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou (11.98, zm.
A1, 10.02)

•

ČSN EN 133 (83 2200) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Rozdělení
(6.02)

•

ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Definice názvů a
piktogramy (01.00)

•

ČSN EN 134 (83 2203) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Názvosloví
součástí (02.99)

•

ČSN EN 135 (83 2204) Ochranné prostředky dýchacích
ekvivalentních názvů (01.00)

•

ČSN EN 12477 (83 2301) Ochranné rukavice pro svářeče (8.02)

•

ČSN EN 511 (83 2340) Ochranné rukavice proti chladu (6.96)

•

ČSN EN 338 (83 2350) Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům (06.04)

•

ČSN EN 166 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí - Základní ustanovení
(10.02)

•

ČSN EN 13464 (83 2402) Směrnice pro výběr, používání a údržbu pracovních
prostředků k ochraně očí a obličeje (5.01)

•

ČSN EN 175 (83 2455) Osobní ochrana - Prostředky pro ochranu očí a obličeje
při svařování a podobných postupech (11.98)

•

ČSN 83 2700 Ochranné oděvy – Slovník (6.05)

•

ČSN EN 340 (83 2701) Ochranné oděvy - Všeobecné požadavky (09.04)

orgánů. Seznam

Zpracovala : Smetanová, leden 2006
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