Nové právní předpisy v oblasti BOZP a jak je získat
Dnem 1. ledna 2007 nabývá účinnosti celá řada předpisů, které upravují oblast pracovněprávních vztahů
s přímou vazbu i na oblast BOZP, počínaje (kolikátou v pořadí???) novelou zákoníku práce, se kterou se
budeme muset vypořádat. Pro představu o rozsahu úprav požadavků, na který budou muset v první řadě
reagovat zaměstnavatelé, uvádíme následující krátký přehled těchto předpisů:
Název předpisu

účinnost
od

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 1.1.2007
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
1.1.2007
Zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

1.1.2007

Zákon č.264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku
práce
Zákon č.251/2005 Sb., o inspekci práce

1.1.2007

Nařízení vlády č. 101/2006 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

1.3.2005

Nařízení vlády č. 254/2006 Sb., o kontrole nebezpečných látek

1.6.2006

1.7.2005

1.6.2006

Zákon č.59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 1.6.2006
chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci
závažných havárií)
Vyhláška č.103/2006 Sb., o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o 1.6.2006
rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu
Vyhláška č.250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření
fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

1.6.2006

Vyhláška č.255/2006 Sb., o rozsahu a způsobu zpracování hlášení o závažné havárii a
konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

1.6.2006

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

1.6.2006

Vyhláška č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné
míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování

1.8.2006
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Přesto, že některé předpisy jsou relevantní pouze pro určité obory činností, z výše uvedeného je zřejmé, že
množství požadavků za poslední rok v této oblasti je obrovské. Navíc stále očekáváme vydání prováděcích
předpisů k novému zákoníku práce. Pokud uvážíme, že uvedený výčet je pouze příklad určité oblasti právních
požadavků, která teď probíhá rozsáhlými změnami a dále, že celá řada malých organizací nemá k dispozici
právní servis, musí se řada zaměstnavatelů takových firem se zapracováním změn vypořádat sama. Možností
je samozřejmě více:
-

-

-

nejrůznější školení zaměřená na vybranou oblast požadavků (měli bychom se vždy zajímat o reference či
odbornou způsobilost přednášejícího)
samostudium – jako zdroj informací můžeme použít např. surfování po internetu, různé výběry platných
právních předpisů tematicky zaměřené na určitý okruh jako je třeba právě oblast BOZP, mzdové předpisy,
ochrana ŽP apod. vydávané a aktualizované např. formou CD čtvrtletně, formou publikací zasílaných na
dobírku, e-noviny a e-publikace zasílané přímo na určitou internetovou adresu apod.. S výjimkou první
možnosti, kdy si sami vyhledáváme na internetu volně přístupné informace, samozřejmě jde o materiály
placené. Aktualizace v el.podobě mají někdy tu výhodu, že autoři vytvoří úplné znění, které není
k dispozici vždy ani na sbírce zákonů. Cena je pak možná vyšší, na druhou stranu se vyhnete potížím
spojeným s tím, že dohledáváte v již neaktuálním předpise, co tam bylo původně, co je čím nahrazeno a
jaké je tedy úplné platné znění.)
přístup do serverů cíleně se zaměřujících na právní informace (www.sbirka.cz, http://portal.gov.cz ;
http://portal.justice.cz ; celá řada severů přímo jednotlivých ministerstev, odborné servery jako např.
www.waste.cz , www.suco.cz , ........ Sbírka nabízí zdarma právní předpisy ne starší 14 dní, archiv je již
placený. Portal.gov nabízí přístup zdarma, na druhé straně si zde nemůžete stáhnout celý předpis, ale
musíte hledat po jednotlivých paragrafech, což může být zdlouhavé.)
spolupráce s poradenskou organizací, která na základě smlouvy v dohodnutém režimu zpracovává a
aktualizuje hodnocení souladu s právními požadavky
externí právní servis (bývá finančně nákladné)

Všechny možnosti mají samozřejmě své výhody a nevýhody, otázkou je také to, jaké jsou k dispozici finanční
zdroje. Tato krátká ukázka má pouze nastínit nutnost a také možnosti, jak získat informace o aktualitách
právních požadavků, postupně se v dalších příspěvcích budeme některými z nich zabývat více.
V Praze, 2006-11-23
ing.Monika Becková
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