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4. ročník studijního oboru stavebnictví 
 

Praxe – provádění staveb   
 
Téma: systém stavební legislativy    
 
Příprava na praktickou výuku - výklad 
 
Úroveň obecně závazná: 
Nadnárodní: 
Předpisy společné pro Evropskou unii EU 
 
Národní: 
Zákony     poslanecká sněmovna, senát, prezident 
Nařízení vlády    vláda ČR 
Vyhlášky jednotlivých ministerstev  ministerstvo (např. min. pro místní rozvoj) 
 
Úroveň podmínečně závazná 
Technické normy evropské    EN 
Technické normy      ČN,   Normalizační ústav 
Norma je závazná v případě, že na ni odkazuje některý z obecně závazných předpisů 
 
 
Schvalovací úroveň v legislativní oblasti: 
 
Druh legislativního předpisu:   podepisuje 
Zákony     prezident ČR a předseda vlády 
Nařízení vlády    vláda ČR 
Vyhlášky jednotlivých ministerstev  ministerstvo (např. min. pro místní rozvoj) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stavební legislativa – právní předpisy ve stavebnictví (výčet nejvýznamnějších předpisů). 
 
Základní právní předpisy ve stavebnictví 
 
Stavební zákon        183/2006 Sb. 
Vyhláška MMR o autorizovaných inspektorech    498/2006 Sb.  
Vyhláška MMR o dokumentaci staveb     499/2006 Sb.  
Vyhláška MMR o územně analytických podkladech , územně plánovací dokumentaci a 
způsobu evidence územně plánovací činnosti    500/2006 Sb.  
Vyhláška MMR o obecných požadavcích na využití území 501/2006 Sb. NV. 269/2009 Sb. 
Vyhláška MMR o podrobnější úpravě  územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření        503/2006 Sb. 
Vyhláška MMR, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech 
správního řádu        526/2006 Sb. 
Vyhláška MMR o technických požadavcích na stavby   268/2009 Sb.  
Vyhláška hlavního města Prahy o o obecně technických požadavcích na  výstavbu v hlavním 
městě Praha         26/1999 Sb. 
Vyhláška MMR o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb        398/2009 Sb.  
Vyhláška MZdr. o hygienických požadavcích na zařízení pro výchovu a vzdělávání 
        410/2005 Sb. novel. 343/2009 Sb. 
Vyhláška MZem. o technických požadavcích na stavby pro plnění funkce lesa 
          433/2001 Sb. 
 
Předpisy související s navrhováním a realizací staveb  
Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 361/2007 Sb.   
Vyhláška  k zajištění bezpečnosti práce v kotelnách     91/1993 Sb.   
Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování stacionárních 
spalovacích zdrojů znečištění ovzduší     146/2007 Sb.   
Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy ve znění pozdějších 
předpisů         27/2003 Sb.   
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 148/2006 Sb.   
Vyhláška o technických požadavcích požární ochrany staveb  23/2008 Sb.  
Zákon o technických požadavcích na výrobky v platném  znění  22/1997 Sb.  
Nařízení vlády o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky 163/2002 Sb. 
Nařízení vlády o technických požadavcích na vybrané stavební výrobky označené CE 
      190/2002 Sb. vz. 251/2003 Sb., 128/2004 Sb. 
 
Předpisy související s podnikáním ve stavebnictví 
Zákoník práce        262/2006 Sb.  
Zákon, kterým se upřesňují požadavky na bezpečnost práce  309/2006 Sb. 
Živnostenský zákon (v platném znění)     455/1991 Sb. 
Nařízení vlády o obecných náplních jednotlivých živností  278/2008 Sb. 
Zákon o živnostenských úřadech      570/1991 Sb. 
Zákon o veřejných zakázkách (v platném znění)    137/2006 Sb. 
Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků  
          360/1992 Sb. 
 
 
 



Zákon o inspekci práce       251/2005 Sb. 
Předpisy související s navrhováním a  prováděním staveb  
Zákon o odpadech        185/2001 Sb. 
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady    383/2001 Sb. 
Zákon o ochraně veřejného zdraví      258/2000 Sb.  
Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva  380/2002 Sb. 
Zákon o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů  406/2000 Sb. 
Vyhláška MMR o energetické náročnosti budov    148/2007 Sb.  
Zákon o posuzování vlivu na životní prostředí  100/2001 Sb. vz. 93/2004 Sb. 
Zákon o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 
          18/1997 Sb. 
Zákon o vodách        254/2001 Sb. 
Zákon o vodovodech a kanalizacích      274/2001 Sb. 
Zákon o drahách        266/1994 Sb.  
Zákon o pozemních komunikacích       13/1997 Sb. ve zn. 102/2000 Sb.  
Zákon o civilním letectví       49/1997 Sb. 
Zákon o veřejném zdraví        258/2000 Sb. 
 
Hygienické předpisy ve stavebnictví 
Vyhláška MZdr. o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek 45/1996 Sb. 
Vyhláška MZ o zotavovacích a jiných akcích pro děti a dorost  185/1990 Sb.  
Vyhláška MZ o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření 
          408/1990 Sb.  
Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení 
          207/1992 Sb. 
Vyhláška MZ o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 
          49/1993 Sb. 
Vyhláška MZ o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny
          295/1997 Sb. 
Vyhláška SÚJB o zajištění radiační ochrany     184/1997 Sb. 
 
Směrnice MZ  hygienické požadavky na stacionární stroje a technická zařízení 
          40/1976 
Směrnice MZ  hygienické požadavky na zdravotní prostředí  46/1978 
Směrnice MZ  hygienické požadavky na zdravotní prostředí  66/1985 
Směrnice MZ  hygienické požadavky na hromadné ubytovny  47/1978 
Směrnice MZ  nejvyšší přípustné koncentrace škodlivin   58/1980 
Směrnice MZ  hygienické požadavky na provoz společného stravování 72/1986 
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