LEGISLATIVA PRO BAZÉNY, SOLÁRIA A WELLNESS
1. Základní předpisy ve stavebnictví
Zák. 183/2006 Sb.– Zák. o územním plánování a stavebním řádu –
Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů(Zák. 68/2007Sb.,Zák.191/2008
Sb, Zák. 379/2009 Sb.)
Zák .184/2006 Sb o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), Usnesení Poslanecké sněmovny
185/2006 Sb. k zákonu o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), přijatému Parlamentem dne
14. března 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. dubna 2006
Zák. 100/2001 Sb. – Zák. o posuzování vlivu na životní prostředí ve znění
pozdějších předpisů (93/2004 Sb., 163/2006 Sb., 216/2007 Sb. Zák.
436/2009Sb, Usnesení Poslanecké sněmovny 437/2009 Sb., úplné znění Zák.
49/2010 Sb )
Zák. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě –
úplné znění zákona v Zák. 357 / 2008 Sb. vč. provedených změn
Vyhl. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb
Vyhl. 500/2006 Sb. - o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
Vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
znění Vyhl. 269/2009, Vyhl. 22/2010 Sb.)

ve

Vyhl. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní
smlouvy a územního opatření
Vyhl. 526/2006 Sb., - kterou se provádí některá ustanovení stavebního
zákona ve věcech stavebního řádu
Vyhl. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na stavby
Vyhl. 23/2008 Sb.o technických podmínkách požární ochrany staveb
Vyhl. 498/2006 Sb. - o autorizovaných inspektorech
Vyhl. 398/2009 Sb. – o obecných
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

technických

požadavcích

Vyhl. 6/2003 Sb., kterou se stanoví ukazatele pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých druhů staveb
Zák. č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách, ve znění Zák. 20/2004 Sb.,
180/2008 Sb., 181/2008Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění Zák. 76/2006
Sb.
Nař. vlády 61/2004 Sb. o ukazatelích přípustného znečištění
povrchových vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací – ve znění Nař. Vlády 229/2007 Sb. ve znění
pozdějších předpisů
Vyhl. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na vodní díla
Vyhl. 428/2001 Sb. ve znění Vyhl. 146/2004 Sb., Vyhl. 515/2006 Sb.,
kterou se provádí ustanovení Zák. o vodovodech a kanalizacích – ve znění
pozdějších předpisů

2. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY BOZP
Zák. 262/2006 Sb.– Zákoník práce 362/2007 Sb. – ve znění Zák. 262/2006
Sb, Zák. 294/2008 Sb.
Zák. 309/2006 Sb.– Zák. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a při zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
Zák. 251/2005 Sb.– Zák. o inspekci práce , ve znění Zák. 294/2008 Sb.
Zák. 258/2000 Sb.– Zák. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů
Zák. 20/1966 Sb.– Zák. péči a zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů
Zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších
předpisů – Zák. 481/2008 Sb.
Nař.vlády č. 361/2007 Sb,, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci ve znění NV 68/2010 Sb.

Nař.vlády č. 378/2001 Sb, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
Nař.vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení
Nař.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
Nař.vlády č. 495/2001 Sb, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích,
čisticích a dezinfekčních prostředků
Nař.vlády č. 21/2003 Sb. – kterým se stanoví technické požadavky na osobní
ochranné prostředky
Nař.vlády č. 11/2002 Sb, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních
značek a zavedení signálů
Nař.vlády č. 168/2002 Sb, kterým se stanoví způsob organizace práce
a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při
provozování dopravy dopravními prostředky
Nař.vlády č. 101/2005 Sb, o požadavcích na pracovní prostředí
Nař.vlády č. 362//2005 Sb, o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
Nař.vlády č. 148/2006 Sb. - ochrana před hlukem , vibracemi a neionizujícím
zářením
Nař. vlády č. 1/2008 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve
znění NV.106/2010
Nař.vlády č. 591/2006 Sb, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích
Nař.vlády č. 592/2006 Sb, o podmínkách akreditace a provádění zkoušek
z odborné způsobilosti
Nař.vlády č. 27/2003 Sb,kterým se stanoví technické požadavky na výtahy,
ve znění NV 127/2004 Sb., NV 142/2008 Sb.

Vyhl. 415/2003 Sb, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě
a chůzi – ve znění Vyhl. 571/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. 77/1965 Sb. ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti
a registraci obsluh stavebních strojů
Vyhl. 50/1978 Sb.- ČÚBP a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti
v elektro-technice
Vyhl. 18/1979 Sb. – ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhl. 19/1979 Sb. - ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená zdvihací
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhl. 20/1979 Sb. - ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená elektrická
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhl. 21/1979 Sb. - ČÚBP a ČBÚ, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení
a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
Vyhl. 48/1982 Sb. - ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpečnosti práce a technických zařízení
Vyhl. 91/1993 Sb. - ČÚBP
kotelnách

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých

Vyhl. 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
Vyhl. 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
Zák. 356/2003 Sb. – O chemických látkách a chemických přípravcích – úplné
znění – Zák. 434/2005 Sb. – ve znění pozdějších předpisů (Zák.
371/2008 Sb) a Usnesení Poslanecké sněmovny 372/2008 Sb.,
úplné znění zák. 440/2008 Sb.)

Zák. 349/2004 Sb. – úplné znění Zák. 353/1999 Sb. o prevenci závažných
havárií způsobených vybranými nebezpečnými látkami a
chemickými přípravky
Vyhl. 427/2004 Sb., kterou se stanoví bližší hodnocení rizika chemických látek
pro zdraví člověka
Vyhl 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých
zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných
chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších
předpisů – Vyhl. 389/2008 Sb.
Zák. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů – Zák. 215/2007 Sb
Vyhl. 30/2001 Sb. ve znění Vyhl. 153/2003 Sb., 176/2004 Sb.,193/2006 Sb.
507/2006 Sb. 202/2008 Sb 91/2009 Sb. pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů

3. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY ZDRAVOTNICKÉ A HYGIENICKÉ
Zák 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 111/2007
Sb 28/2008
Zák. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění ZÁK. 320/2002 Sb. a
Zák. 274/2003 Sb. – úplné znění zákona – zák. 471/2005 Sb.,
v platném znění
Vyhl. 135/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště,
sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích
ploch– ve znění Vyhl. 292/2006 Sb.
Vyhl. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění
Vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a
teplou vodu a četnost A rozsah kontroly pitné vody – ve znění Vyhl.
187/2005 Sb., ve znění Vyhl. 293/2006 sb.

Vyhl. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných – ve znění Vyhl. 602/2006 Sb.
Vyhl. 159/2003 Sb. kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání
osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb., Vyhl. 152/2008 Sb.
Vyhl. 26/2001 Sb. ve znění Vyhl.. 268/2001 Sb. o kosmetických prostředcích
– změna Vyhl. 444/2004 Sb, 126/2005 Sb. a Vyhl. 260/2006 Sb.,
369/2008 ve znění pozdějších předpisů
Vyhl. 448 / 2009 Sb.o stanovení hygienických požadavků na kosmetické
prostředky

4. ZÁKLADNÍ PŘEDPISY PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Zák 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona
č. 110/2007 Sb. Zák. 76/2008 Sb., Zák. 417/2009 Sb. o veřejných
zakázkách
Zák. 41/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o veřejných zakázkách
Vyhl.

239/2004 Sb., kterou
dokumentace stavby

se

stanoví

podrobný

rozsah

zadávací

Vyhl. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a
metodách hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti
Vyhl. 328/2006 Sb. kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných
zakázkách
Vyhl. 329/2006 Sb. kterou se stanoví bližší požadavky na elektronické
prostředky, elektronické nástroje a elektronické úkony při zadávání
veřejných zakázek
Vyhl. 330/2006 Sb o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných
zakázkách

5. DALŠÍ VYBRANÉ ZÁKONY A PŘEDPISY
Zák. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
Zák. 214/2006 Sb., 130/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
Nař.vlády č.140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam živností ve znění
pozdějších předpisů, NV č. 469/2000 Sb., NV 491/2004 Sb, NV
100/2006 Sb., NV č. 324/2006 Sb.obsahové náplně jednotlivých
oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů
Zák. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění
pozdějších předpisů – zák. 81/2005, 216/2006 Sb., 398/2006 Sb.,
úplné znění zák. 168/2008 Sb.
Zák.262/2006 Sb. zákoník práce ve znění Zák. 362/2007 Sb., Zák. 294/2008
Sb.

6. VYBRANÉ NORMY PRO BAZÉNY A WELLNESS PROVOZY
ČSN-EN 13451 – Vybavení plaveckých bazénů (94 09 15)
•
Část 1 - Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody
•
Část 2 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro žebříky, žebříková schodiště a madla
•
Část 3 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro přívod a odtok vody
•
Část 4 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro startovní bloky
•
Část 5 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro vyznačení drah
•
Část 6 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro obrátkové plochy
•
Část 7 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro branky pro vodní pólo
•
Část 8 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro zábavné vodní atrakce
•
Část 9 – Bezpečnostní značky
•
Část 10 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro ponorné stěny, ponorné skokanské plochy a související
vybavení

•

Část 11 - Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební
metody pro pohyblivá dna bazénů a pohyblivé překážky

ČSN – EN 1069 – Vodní skluzavky s výškou přes 2 m (94 09 10)
ČSN – EN 60825 Bezpečnost laserových zařízení (36 77 50)
ČSN – EN 60335 Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - bezpečnost (36 10 45)
•
Část 2-23 – Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování
pokožky a vlasů
•
Část 2-8 – Zvláštní požadavky na holící strojky, strojky na stříhání
vlasů a podobné spotřebiče
•
Část 2-27 – Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ošetřování pleti
použitím UV a infračerveného záření
•
Část 2-32 – Zvláštní požadavky na masážní spotřebiče
•
Část 2-53 – Zvláštní požadavky na spotřebiče pro vytápění saun
•
Část 2-60 – Zvláštní požadavky na vířivé lázně
•
Část 2-105 – Zvláštní požadavky na multifunkční sprchové kouty
ČSN - EN 60601 Zdravotnické elektrické přístroje – bezpečnost
ČSN – EN 332000-7-702 Elektrická instalace budov – zařízení jednoúčelová –
Plavecké bazény a jiné nádrže
ČSN 755201 Navrhování úpraven pitné vody
ČSN 755301 Vodárenské čerpací stanice
ČSN 755911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
ČSN 755050 Hospodářství pro desinfekci vody ve vodohospodářských
provozech

