Zákony, vyhlášky a nařízení vlády pro oblast BOZP:
Z 262/2006 Sb.
Z 309/2006 Sb.

Zákoník práce
Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Z 255/2012 Sb.
Z 251/2005 Sb.
Z 174/1968 Sb.

Zákon o kontrole (kontrolní řád)
Zákon o inspekci práce
Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Z 258/2000 Sb.
V 432/2003 Sb.
NV 361/2007 Sb.
NV 272/2011 Sb.
NV 291/2015 Sb.
Z 373/2011 Sb.
V 79/2013 Sb.
V 180/2015 Sb.

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
Zákon o specifických zdravotních službách
Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče
Vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích

které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, zaměstnancům které kojí,
a matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pr., které jsou zakázány mladistvým

NV 201/2010 Sb.
NV 276/2015 Sb.

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

NV 495/2001 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podm. poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfek. prostředků

Z 167/1998 Sb.
Z 65/2017 Sb.

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

NV 101/2005 Sb.
V 48/1982 Sb.
NV 378/2001 Sb.
NV 375/2017 Sb.
NV 339/2017 Sb.
NV 362/2005 Sb.

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
Vyhláška ČÚBP - základní požadavky k zajištění bezp. práce a technic. zařízení
Požadavky na bezp. provoz a používání strojů, techn. zařízení, přístrojů a nářadí
Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezp. značek a značení
Nařízení vlády na způsob organiz. práce a pracovních postupů při práci v lese
Nař. vlády na BOZP na pracov. s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Z 361/2000 Sb.
NV 168/2002 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Organizace práce a prac. postupů při provozování dopravy doprav. prostředky

NV 591/2006 Sb.
V 77/1965 Sb.

Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
Vyhláška o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

V 18/1979 Sb.
V 19/1979 Sb.
V 73/2010 Sb.
V 21/1979 Sb.

vyhrazená tlaková zařízení a některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
vyhrazená zdvihací zařízení a některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
vyhrazená elektrická technická zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin
vyhrazená plynová zařízení a některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Z 22/1997 Sb.

Zákon o technických požad. na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

