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Základní legislativa týkající se odboru hygieny práce 
 

Odbor hygieny práce se zabývá ochranou zdraví lidí v souvislosti s jejich pracovní činností. Cílem je 

zamezit vzniku profesionálních onemocnění, která vedou k poškození zdraví z práce. 
 

Důležité předpisy týkající se problematiky hygieny práce: 

• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

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

• Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů 

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); 

• Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotnických službách, ve znění pozdějších 

předpisů 

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 

při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

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

ve znění pozdějších předpisů; 

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

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

pozdějších předpisů 

• Vyhláška č.79/2013 Sb. o provedení některých ustanoveních zákona č.373/2011 Sb., o 

specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých 

druzích posudkové péče), ve znění pozdější předpisů 

• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 

podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 

náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí 

azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé expozice těchto prací; 

• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na 

pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou 

zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-

matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou 

zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství 

zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o 

zakázaných pracích a pracovištích); 

• Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 428/2004 Sb., o získání odborné způsobilosti k 

nakládání s vysoce toxickými chemickými látkami; 

• Zákon č. 324/2016 Sb. o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech) 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních 

přípravků na trh a jejich používání, v platném znění 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek (nařízení REACH), ve znění pozdějších 

předpisů; 
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• Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008, ze dne 16. prosince 2008 o 

klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 

1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP), ve znění pozdějších 

předpisů. 
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