
Registr legislativních a jiných požadavků
Druh Číslo/Sb. Řešená problematika Způsob naplnění

DOPRAVA
Vyhláška 11/1975 o Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR) Dodržení podmínek

přepravy
Zákon 111/1994 o silniční dopravě v platném znění Podmínky provozu dopravy
Vyhláška 175/2000 o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu Dodržení podmínek

přepravy
Zákon 361/2000 o provozu na pozemních komunikacích v platném znění Dodržování,pravidel,školení

řidičů
Zákon 247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových

vozidel a o změnách některých zákonů
Dodržení podmínek
odborné způsobilosti
profesionálních řidičů

Vyhláška 478/2000 Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o silniční dopravě v platném
znění

Správné vedení záznamu o
provozu vozidel

Zákon 56/2001 o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č.
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla) v platném znění

Kontrola technického stavu
vozidel v průběhu a před
STK

Vyhláška MDS 31/2001 o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění vyhl.č. 154/2003 Sb.,177/2004
Sb.,194/2006 Sb.

Uplatnění podmínek
z registru řidičů

Vyhláška MDS 32/2001 o evidenci dopravních nehod Hlášení dopravních nehod

Nařízení vlády 168/2002
kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je
zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
v platném zněmí

Dodržení podmínek
bezpečnosti v silniční
dopravě

Nařízení vlády 589/2006 kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v
dopravě

Podmínky v režimu práce
řidičů

Nařízení
parlamentu  ES

561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkající se silniční
dopravy

Snižování hluku
z provozu dopravy

Vyhláška 156/2008 o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhl. č.167/2002
Sb.,kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

Splnění podmínek
odborné způsobilosti
řidičů

Zákon 194/2010 o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů Podmínky přepravy
cestujících

Nařízení komise
EU

581/2010 o stanovení maximálních časových úseků pro stahování příslušných údajů
z přístroje ve vozidle a z karty řidiče

Limity pro kontrolu
časových
údajů,zajišťuje
vedoucí MKD

Evropská dohoda 62/2010 sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a dodatků
Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
(AETR)

Registrace změn
AETR,vedoucí na
dopravních
střediscích

Vyhláška 133/2010 o požadavcích na pohonné hmoty,o způsobu sledování a monitorování
složení a jakosti pohonných hmot a jejich evidenci(vyhláška o jakosti a
evidenci pohonných hmot)

Požadavky na
PHM-vedoucí ČS a
myčky

Nařízení vlády 63/2011 o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů v souvislosti s poskytováním veřejných
služeb v přepravě cestujících

Dodržení přepravních
podmínek cestujících

Vyhláška 343/2014 o registraci vozidel Postupy v registru vozidel
Vyhláška 341/2014 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu

vozidel na pozemních komunikacích
Splnění podmínek při
uvedení vozidel do
provozu(nová nebo
dovoz)

Vyhláška 122/2014 o jízdních řádech veřejné linkové dopravy Pojem jízdní
řád-náležitosti

Nařízení vlády 240/2014 o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při
uplatnění slevy na mýtném

Sazby mýtného dle
kategorie vozidel

Nařízení vlády 49/2015 kterým se mění nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů
v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

Dodržení přepravních
podmínek cestujících

Vyhláška 294/2015 Min. dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.Dopravní značení.

Informace řidičů o nových
pravidlech provozu vozidel
na školeních

Zákon 293/2017 kterým se mění zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu
způsobenou provozem vozidla

Změny v pojištění
vozidel- jednatel
ekonom

Vyhláška 209/2018 Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Dodržení limitních hodnot
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Vyhláška MD 211/2018 o technických prohlídkách vozidel Podmínky SME

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Zákon 174/1968 o statním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění Státní odborný dozor nad

bezp. práce
Vyhláška 50/1978 Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné

způsobilosti v elektrotechnice
Celá společnost

Vyhláška 18/1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují
vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti v platném znění

Periodické kontroly
tlakových zařízení

Vyhláška 19/1979 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují
vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich
bezpečnosti v platné znění

Zdvíhací zařízení

Vyhláška 21/1979 kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění
jejich bezpečnosti v platném znění

Periodické kontroly
plynových zařízení

Vyhláška 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění
bezpeč. práce a technických zařízení v platném znění

Základní požadavky
k zajištění bezpeč. práce
a technických zařízení

Vyhláška MZV 145/1988 o úmluvě o závodních zdravotních službách (Úmluva MOP č. 161) Celá společnost
Nařízení vlády 290/1995 kterým se stanoví seznam nemocí z povolání. Celá společnost
Vyhláška 125/1993 kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti

zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání v platném
znění.

Pojištění zaměstnanců

Zákon 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění Ochrana veřejného zdraví -
kategorizace prací

Nařízení vlády 378/2001 kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů,
technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění

Požadavky pro bezpečný
provoz technických zařízení

Nařízení vlády 495/2001 kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků v platném znění

Poskytování OOPP

Vyhláška 432/2003 Ministerstva zdravotnictví, 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 v platném znění

Kategorizace prací

Nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Proškolování pracovníků a
kontrola pracoviště při práci
ve výškách a hloubkách

Nařízení vlády 101/2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí v platném znění Požadavky na pracovní
prostředí

Zákon 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 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) v platném znění

Bezpečnost a ochrana
zdraví při práci - požadavky

Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích

Minimální požadavky na
BOZP na stavbách

Nařízení vlády 361/2007 kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci ve znění NV.č.68/2010 Sb. Podmínky ochrany zdraví
při práci Základní
požadavky k zajištění
podmínky ochrany zdraví
při práci na jednotlivých
pracovištích

Nařízení vlády 176/2008 o technických požadavcích na strojní zařízení Celá společnost
Nařízení vlády 201/2010 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

Hlášení pracovních úrazů,
jejich evidence

Vyhláška 73/2010 o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení,jejich zařazení do tříd a
skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených
elektrických technických zařízeních)

Základní požadavky
k zajištění PO na
pracovištích

Nařízení vlády 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Sledování hladin hluku a
vibrace

Zákon 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování(zákon o zdravotních
službách)

Řešení lékařských prohlídek

Zákon 373/2011 o specifických zdravotních službách,ve znění zákona č.202/2017 Sb. Řešení lékařských prohlídek
Vyhláška 79/2013 o provedení některých ustanovení zákona č.373/2011 Sb.,o specifických

zdravotních službách
Řešení lékařských prohlídek

Vyhláška 180/2015 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

Stanoví práce a pracoviště,
které jsou zakázány
těhotným ženám, kojícím
ženám, matkám do konce

Strana/stran: 2/5 ARC:  Registr legislativních požadavků 2020-verze 14



mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách,za nichž mohou mladiství zaměstnanci
výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

devátého měsíce po porodu
a mladistvým, a podmínky,
za nichž mohou mladistvým
výjimečně tyto práce konat
z důvodu přípravy na
povolání.

Zákon 65/2017 o ochraně zdraví před účinky návykových látek Celá společnost - zákaz
kouření

Nařízení vlády 339/2017 o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci
v lese a na pracovištích obdobného charakteru

Nařízení vlády 375/2017 o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení
signálů

Zákon 205/2020 kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Ochrana veřejného zdraví -
kategorizace prací

OCHRANA  PROTI POŽARU
Zákon 133/1985 o požární ochraně v platném znění Základní požadavky

k zajištění požární ochrany
Nařízení vlády 172/2001 provedení zákona o požární ochraně v platném znění Základní požadavky

k zajištění požární ochrany
Vyhláška 246/2001 Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
Základní požadavky
k zajištění PO na
pracovištích

Vyhláška 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb § 30,32
Vyhláška 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty Pravidelné prohlídky

NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI LÁTKAMI
Nařízení (ES) REACH

1907/2006
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení
Evropské agentury pro chemické látky.

Celá společnost, řešeno

Nařízení (ES) CLP
1272/2008

o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí Celá společnost, řešeno

Zákon 167/2008 o předcházení ekologické újmy Celá společnost, řešeno
Nařízení vlády 295/2011 o způsobu hodnocení ekologické újmy Celá společnost, řešeno
Zákon 350/2011 o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých dalších zákonů

v platném znění (chemický zákon)
Chemické látky pro celou
společnost

Vyhláška 193/2013 o kontrole klimatizačních systémů Celá společnost, řešeno
Vyhláška 194/2013 o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
Zákon 224/2015 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými

látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů(zákon o prevenci závažných havárií)

Protokol o nezařazení -
nově vytvořen

 OBCHOD, ŽIVNOST, ZÁKONÍK PRÁCE
Zákon 455/1991 Živnostenský zákon v platném znění Celá společnost
Zákon 563/1991 o účetnictví v platném znění Celá společnost
Zákon 235/2004 o dani z přidané hodnoty v platném znění Celá společnost
Zákon 262/2006 Zákoník práce v platném znění Celá společnost
Zákon 89/2012 Občanský zákoník Celá společnost
Zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek Celá společnost

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zákon 17/1992 o životním prostředí v platném znění Celá společnost
Zákon 239/2000 o integrovaném záchranném systému v platném znění Celá společnost
Zákon 100/2001 o posuzování vlivu na životní prostředí v platném znění V případě potřeby
Zákon 76/2002 o integrované prevenci v platném znění, s výjimkou § 5 a 6. Celá společnost

Zákon 25/2008
o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému
plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých
zákonů.

Celá společnost
(Hlášení – ISPOP)

Nařízení vlády 145/2008 kterým se stanoví seznam znečisťujících látek a prahových hodnot a údaje
požadované pro ohlašování do ISPOP

Celá společnost
(Hlášení – ISPOP)

Zákon 167/2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Celá společnost, řešeno

Vyhláška 288/2013 o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci Celá společnost
(Hlášení – ISPOP)

Zákon 255/2016 kterým se mění zákon č.25/2008 Sb.,o integrovaném registru znečišťování
životního prostředí

Celá společnost
(Hlášení – ISPOP)

 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
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Zákon 185/2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů  v platném znění Celá společnost -
řešení odpadů

Vyhláška 383/2001 Ministerstva životního prostředí, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném
znění

Celá společnost
Značení odpadů

Zákon 477/2001 O obalech a o změně některých zákonů v platném znění Celá společnost -
EKOKOM

Vyhláška 294/2005 Ministerstva životního prostředí o podrobnostech ukládání odpadů na skládky a
změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném
znění

Celá společnost

Vyhláška 93/2016 Ministerstva životního prostředí, o Katalogu odpadů Celá společnost
Značení odpadů

Vyhláška
94/2016 Ministerstva životního prostředí, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Celá společnost

Značení odpadů

OCHRANA OVZDUŠÍ

Zákon 73/2012 o látkách,které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných skleníkových plynech Řeší problematiku
skleníkových plynů

Zákon 201/2012 o ochraně ovzduší Začlenění zdrojů

Vyhláška 257/2012 o předcházení emisních látek,které poškozují ozonovou vrstvu a fluorovaných
skleníkových plynů

Řeší problematiku
skleníkových plynů

Vyhláška 415/2012 o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některýchdalších
ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Linity zdrojů znečisťování
ovzduší

Nařízení vlády 56/2013 o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních
kategorií a o emisních kategorií a o emisních plaketách

Určení emisních tříd

Nařízení (ES) 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006 Celá společnost
Zákon 369/2016 kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší Úprava zařazení zdrojů

Zákon 89/2017 kterým se mění zákon č.73/2012 Sb.,o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a
o fluorovaných skleníkových plynech

Celá společnost

OCHRANA VOD
Zákon 254/2001 o vodách (vodní zákon) v platném znění Pro celou společnost -

zpracovány povolení
Zákon 274/2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění Pro celou společnost -

zpracovány povolení

Vyhláška 428/2001
Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) v platném znění

Kvalitativní ukazatele pro
pitnou vodu

Vyhláška 432/2001 Ministerstva zemědělství, o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o
náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění

Odběr vod z vlastní studny

Vyhláška 450/2005
Ministerstva životního prostředí, o náležitostech nakládání se závadnými látkami a
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich
zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků v platném znění

Opatření při výskytu
závadných látek

Nařízení (ES) 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu Celá společnost

Zákon 150/2010
kterým se mění zákon č.254/2001 Sb.,o vodách a o změně některých zákonů(vodní
zákon),ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb.,o přestupcích,ve znění
pozdějších předpisů

Plán pro případ
havarie,vztaženo k vodám

Nařízení vlády 401/2015 o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních
vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění

Limity znečistění odpadních
vod

Vyhláška 183/2018 o náležitostech rozhodnutí a o dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech
předkládaných vodoprávnímu úřadu

Odběr vod z vlastní studny

METROLOGIE
Zákon 505/1990 o metrologii v platném znění Celá společnost
Vyhláška 262/2000 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost

měřidel a měření v platném znění
Celá společnost

Vyhláška 264/2000 Ministerstva průmyslu a obchodu o základních měřicích jednotkách a ostatních
jednotkách a o jejich označování v platném znění

Celá společnost

Vyhláška 345/2002 Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému
ověřování a měř. podléhající stanovení typu v platném znění

Celá společnost

OSTATNÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY
Zákon 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

v platném znění
Celá společnost

Zákon 406/2000 O hospodaření  energií ve znění zákona č. 103/2015 Sb. Celá společnost
Zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů v platném znění Celá společnost
Nařízení EP a EU 2016/679 o ochraně osobních údajů fyzických osob Plnění požadavků nařízení
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NORMY
ČSN EN 12 195-1 Prostředky pro zajišťování břemen na silničních

vozidlech-Bezpečnost-Část1:Výpočet přivazovacích sil
Zabezpečení nákladu na
ložné ploše

ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání (druhá edice) Lhůty elektrorevizí
ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník Certifikace
ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky Certifikace
ČSN EN ISO 9004:2010 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality Certifikace - návod na

provedení

JINÉ POŽADAVKY
Číslo Název požadavku Platnost
OŽP171/06 Plán opatření pro případ havárie 1x/rok aktualizace
dokument Povodňový plán areálu firmy ČSAD Tišnov,spol. s r.o. 1x/rok aktualizace
dokument
Č.j.:20140303

Plán krizové připravenosti ČSAD Tišnov spol. s r.o. 1x/6 měsíců      aktualizace

dokunent Provozní řád 1.veřejné čerpací stanice PH-Tišnov,2.mycí linky a mycího
boxu VČS-PH-Tišnov

1x/rok aktualizace

dokument Havarijní řád 1.veřejné čerpací stanice PH-Tišnov,2.mycí linky a mycího
boxu VČS-PH-Tišnov

1x/rok aktualizace

dokument Provozní řád veřejné čerpací stanice PH-Tišnov dle zákona  o ochraně
ovzduší č. 201/2012 Sb

1x/rok
aktualizace

dokument Místní provozní řád pro plnící stanici CNG ČSAD Tišnov 1x/rok aktualizace
dokument Havarijní plán pro skladování a manipulaci s technickými plyny CNG

ČSAD Tišnov
1x/rok aktualizace

dokument Provozní řád přemístitelné provozní nádrže motorové nafty - Letovice 1x/rok aktualizace
dokument Plán opatření pro případ havárie provozní nádrže motorové nafty -

Letovice
1x/rok aktualizace

dokument Místní provozní řád pro dílnu oprav vozidel poháněných CNG 1x/rok aktualizace
dokument Místní provozní řád pro areál ČS PHM Cáhlovská1848,Plnící stanice CNG 1x/rok aktualizace
dokument Havarijní plán pro areál ČS PHM Cáhlovská 1848, Plnící stanice CNG. 1x/rok aktualizace
OŽP13140/03-St Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,areál Červený mlýn 1538 _
OŽP/5224/2006/St-
5

Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů pro
areál Červený mlýn 1538

_

OŽP/17158/2006/S
t-4

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,areál VČS-PH,ul. Nádražní
1797

_

OŽP 7823/2008-Fr Povolení k odběru podzemní vody z vlastní studny pro potřebu myčky
areálu Červený mlýn 1538(prodlouženo rozhodnutím Č.j. MUTI
25368/2016/OŽP/Ce ze dne 10.10.2016)

31.12.2026

smlouva Smlouva s Ing. Hnilicovou Jarmilou o poskyt. odborné pomoci (vedení
účetnictví, mzdy + person., daň. porad.)

-

smlouva Pojistná smlouva s DAS,  poj. a.s. o pojištění profesní odpovědnosti -

V Tišnově: 14.5.2020

..................................................
Ing. Ladislav Sova jednatel

společnosti
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