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SMĚRNICE 
 

kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky   poskytování a používání osobních 
ochranných pracovních  prost ředků  a mycích, čistících a desinfek čních 

prost ředků, a kterým se stanoví seznam k jejich poskytovávání   
 

I. 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ  
 
Na základě § 104 Zákoníku práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., jsou stanovena 
pravidla a zásady pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, 
mycích, čistících, dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů. Tuto Směrnici 
vydává zaměstnavatel ve smyslu §  104 odst. 5  Zákoníku práce  a  § 3 odst. 4 a § 4 
odst. 1  nařízení vlády č. 495/2001 Sb.. 
 
 
2. DEFINICE POJMŮ         
 
Osobní ochranné pracovní prost ředky  (dále OOPP)  
jsou prostředky určené k tomu, aby zaměstnance chránily před působením rizik, 
která by mohla ohrozit jejich život, bezpečnost nebo zdraví při práci. Za OOPP se 
považují též pracovní oděv nebo obuv poskytované zaměstnancům v prostředí, v 
němž oděv nebo obuv podléhá mimořádnému opotřebení nebo znečištění. OOPP 
jsou majetkem organizace a jsou poskytovány bezplatně. OOPP nejsou běžné 
pracovní oděvy a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před 
riziky a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění. 
 
Běžné pracovní od ěvy a obuv  
Oděv a obuv, které nejsou určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky a které 
nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění. Zaměstnanec si je 
pořizuje a zajišťuje jejich údržbu na svůj náklad. 
 
Mimo řádné opot řebení 
je opotřebení, kdy po roce používání již oděv nebo obuv není použitelný a neplní svůj 
účel. 
 
Mimo řádné zne čištění  
znečištění oděvu vlivem pracovního prostředí.  
 
Ochranné nápoje   
jsou nápoje, které jsou poskytovány k ochraně zdraví před účinky tepelné zátěže, 
případně zátěže chladem. 
 
3. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA OOPP 
 
3.1 Poskytovat lze pouze  ty OOPP, u nichž výrobce  nebo dovozce posoudil shodu  
vzorku OOPP autorizovanou  osobou (zkušebnou), dle nař. vlády č. 21/2003 Sb  (na 
výrobek se umísťuje označení „CE“). Toto posouzení se  dle § 3  tohoto nař. vl. 
nevyžaduje pro jednoduché OOPP, u nichž může výrobce nebo dovozce 
předpokládat, že uživatel je schopen sám zhodnotit úroveň ochrany  proti běžným 



rizikům,  která mohou být včas  a bezpečně uživatelem rozpoznána (jde např. o 
rukavice, pokrývky hlavy, pracovní oděvy, kromě  oděvů a doplňků s vysokou 
viditelností). 
 
 
3.2 OOPP musí: 
 

• chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při 
výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené právními předpisy, kterými 
se stanoví technické požadavky na OOPP a musí být po celou dobu užívání 
dostatečně účinné;  

• jejich používání nesmí představovat další riziko; 

• odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti; 

• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců; 

• být přizpůsobeny fyzickým předpokladům zaměstnanců. 

 
 
3.3 Nelze-li rizika odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo 
opatřeními v oblasti organizace práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout 
zaměstnancům OOPP (§ 104 odst. 1 ZP).   OOPP poskytuje zaměstnavatel podle 
této směrnice  a seznamu zpracovaného  na základě rizik  a konkrétních podmínek 
na   pracovištích.   
 
 
3.4 Zaměstnanec má právo odmítnout výkon práce, pro kterou nebyl vybaven 
potřebnými OOPP a opodstatněně se domnívá, že by mohlo být ohroženo zdraví 
nebo život jeho a jiných osob. 
 

3.5 Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více OOPP, musí být tyto OOPP vzájemně slučitelné a nesmí rušit 
vzájemně svou funkci.  Pokud okolnosti vyžadují, aby tentýž OOPP používalo více 
zaměstnanců (např. ochranné brýle  při obsluze brusky,  popř. i záchytné postroje  a 
polohovací prostředky pro pracovníky ve výškách), musí být učiněna potřebná 
opatření, aby toto užívání nevytvářelo pro různé uživatele zdravotní ani hygienický 
problém, zejména musí být učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými 
chorobami. 
 
3.6 Před přidělením OOPP příslušný vedoucí informuje  své podřízené zaměstnance  
o významu označení na OOPP (symbol, číselné  či jiné značení) a o  riziku, před 
kterým jej používání OOPP  chrání. Uživatelé prostředků k ochraně očí mají být 
podrobně poučeni o právních předpisech, o původu rizika a o postupu při výběru 
prostředků k ochraně očí. Mají být dále podrobně informováni o důležitosti zraku a o 
citlivosti lidského oka.  
 
3.7 Zaměstnavatel zajistí přístupnost seznamu pro poskytování OOPP tak, aby byl 
zaměstnancům kdykoli k dispozici. 
 



4. POSKYTOVÁNÍ OOPP DLE HODNOCENÍ RIZIK  
 

4.1 Konkrétní pracovní a zdravotní rizika (dle identifikovaných rizik pro jednotlivá 
pracoviště nebo pracovní činnosti) vyznačí zaměstnavatel v tabulkách ve vztahu k 
části lidského těla, která je ohrožena.  

 
4.2 Zaměstnavatel poskytuje OOPP tehdy, nelze-li rizika práce vyloučit nebo 
dostatečně omezit technickými prostředky kolektivní  ochrany, metodami nebo jinými 
opatřeními.   
 
OOPP musí být: 
 

a) po dobu používání  účinné proti vyskytujícím  se rizikům a jejich používání 
nesmí představovat další riziko, 

b) odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c) přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců 
(uživatelů), 

 
 
5. ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ OOPP 

5.1 OOPP poskytuje zaměstnavatel bezplatně, poskytování OOPP nesmí 
zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním. O přidělených  OOPP  se vede 
průkazná evidence ( na evidenčních listech, kartách apod., na nichž  zaměstnanec 
potvrdí převzetí  OOPP svým podpisem) ve smyslu § 104 ZP. Zaměstnanci musí být 
s používáním OOPP seznámeni. Evidenci OOPP a seznamení s používáním 
prostředků provádí vedoucí zaměstnanec. 
 
5.2 Vlastní seznam profesí a pracovních činností a zařazení pro poskytování OOPP 
je uveden v samostatné Příloze 1 této směrnice. Hodnocení rizik dle jednotlivých 
profesí a pracovních činností je obsaženo v tabulkových přehledech. 
  
5.3 Zaměstnanci, pro které nevyplývá potřeba vybavení pracovním oděvem nebo 
obuví z důvodu nevýznamného rizika, opotřebení nebo znečištění, musí být v rámci 
vstupní instruktáže seznámeni s požadavky na to, jak musí být pro danou pracovní 
činnost  vybaveni a upozorněni na to, že si tento běžný pracovní oděv a obuv musí 
zajistit z vlastních prostředků a z vlastních prostředků si jej udržovat.  Zaměstnanci 
jsou povinni používat při práci přiměřenou obuv.  
 
5.4 OOPP zapůjčené na dobu výkonu práce, to znamená ty, které používá více osob, 
musí být po dokončení práce vráceny, vyčištěny, vyzkoušeny, popř. vydesinfikovány, 
aby bylo zamezeno ohrožení infekčními chorobami a mohly dále sloužit svému účelu.  
Za vrácení OOPP do původního stavu po zapůjčení je odpovědný zaměstnanec, 
kterému byly OOPP zapůjčeny. 
 
5.5 OOPP se poskytují vlastním zaměstnancům na základě zpracovaného seznamu 
pro poskytování OOPP, žákům nebo studentům při výrobní nebo provozní praxi, po 



dobu, po kterou vykonávají tyto činnosti podle podmínek a potřeb v rozsahu vybavení 
ostatních zaměstnanců organizace, případně  všem ostatním osobám, které se s 
vědomím zaměstnavatele zdržují na pracovištích a v prostorech, kde se tyto 
prostředky poskytují vlastním zaměstnancům. Za vybavení těchto osob odpovídají 
vedoucí zaměstnanci pracovišť, v nichž tyto osoby vykonávají svou činnost nebo 
vedoucí zaměstnanec, který dal souhlas k pohybu těchto osob na pracovišti.  Tito 
odpovědní zaměstnanci jsou rovněž povinni seznámit zmíněné osoby s riziky a s 
funkcí ochranného prostředku. 
 
6. NÁKUP OOPP  
 
6.1 Počet a druhy OOPP určených pro nákup se stanoví na základě zpracovaného 
seznamu pracovišť a pracovních činností pro poskytování OOPP a  nutné minimální 
skladové zásoby jako skladový standard. Tato minimální zásoba slouží jednak pro 
vybavení nově nastupujících zaměstnanců, jednak pro zajištění výměny 
opotřebených OOPP. 
 
6.2 Nakupované OOPP musí splňovat požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 
Sb., právním předpisům, kterými se stanoví technické požadavky na OOPP (viz čl. 
3.1 této Směrnice).  
 
6.3 Nákup OOPP zajišťuje ředitel. 
 
6.4 Pro možnost optimalizace zásob jsou příloze 1 této směrnice stanoveny 
orientační lhůty pro výměnu OOPP. Z ustanovení § 104 ZP platí  zásada, že v  
případě podstatného snížení a ztráty ochranné funkce OOPP (opotřebením nebo 
poškozením) musí být výměna OOPP provedena okamžitě, protože zaměstnanec  
nesmí pracovat bez OOPP tam, kde může být ohroženo jeho zdraví příp. život. 
 
6.5 Prostory pro ukládání OOPP 
Pracoviště, sklady. 
 
6.6 Vydání nových OOPP stejného druhu je možno až po předložení 
opotřebovaného, nezaviněně zničeného OOPP, který ztratil funkční vlastnosti. 
         
 
7. UDRŽOVÁNÍ OOPP  

7.1 Drobnou, běžnou denní údržbu  si  provádějí zaměstnanci sami,  přičemž  
potřebné  prostředky k tomu poskytuje zaměstnavatel. U některých druhů OOPP 
nutno sledovat počet čistících operací vzhledem k snižování účinnosti ochrany OOPP 
a doby jejich použitelnosti . V případě snížení nebo ztráty ochranné funkce OOPP  
musí  být výměna  OOPP provedena  okamžitě, protože  zaměstnanec nesmí 
pracovat bez OOPP tam, kde může být ohroženo jeho zdraví. 
 
7.2 U OOPP zajišťuje zaměstnavatel  Periodické kontroly stavu, zkoušky a kontrolní 
prohlídky těchto speciálních OOPP stanoví zejména návody k používání. 
 
 
 
 



8. PÉČE A ÚDRŽBA OOPP K OCHRAN Ě OČÍ 
 
8.1 OOPP k ochraně očí mají být vyměněny, jestliže byly vystaveny značným 
nárazům, rozstříknutému roztavenému kovu atd., a to i v případě, kdy nejsou zjevná 
viditelná poškození. 
Brýle se stranicemi nemají být pokládány na pracovní stůl nebo plochu zorníky dolů. 
Na prostředky k ochraně očí nemají být umisťovány žádné nálepky nebo štítky, a 
uživatel nemá na nich označovat nebo vyrývat žádné identifikační značky. 
 
8.2 OOPP k ochraně očí musí být zaměstnancem před každým použitím 
překontrolovány, zda poskytují předepsanou ochranu.  
 
8.3 OOPP k ochraně očí je nutno pravidelně kontrolovat, přičemž je nutno dodržovat  
kontrolní kritéria obsažená v návodu k používání.  
 
Kontroly mají být zaměřeny na: 
 
a) Zorníky  
Jakmile se vyskytnou škrábance, odření, zakalení nebo zabarvení, mají být zorníky 
vyměněny. Kontrolují se též případná uvolnění v obrubě. 
 
b) Obruba brýlí se stranicemi 
Nemá být deformována a poškozena a má být schopna seřízení pro nastavení 
optimálního posazení. Seřiditelné stranice mají být snadno seřiditelné a nemají mít 
přílišnou vůli. Stranice se mají lehce otvírat a sklápět, bez přílišné vůle v kloubovém 
mechanismu. Boční kryty, pokud jsou použity, mají být pevně připojené a 
nepoškozené. 
 
c) Upínací  náhlavní pásky 
Všechny upínací náhlavní pásky mají dobře padnout a mají být snadno seřiditelné. 
Elastické upínací pásky mají mít zachovánu průtažnost a nemají být roztřepeny. Při 
nošení nemá nastat klouzání utahovacích prvků pásků. 
 
d) Kryty a obruby 
Obruby uzavřených brýlí nemají být poškozeny nebo deformovány. Případné 
průduchy nebo větrací otvor nemají být ucpány a mají být pevně zajištěny v obrubě. 
 
8.4 OPPP mají být čištěny mírně působícími čisticími prostředky bez abraziv, teplou 
vodou a měkkou tkaninou bez chloupků, s následným opláchnutím a vysušením. 
Nesmí se používat rozpouštědla nebo čisticí prostředky pro průmyslové použití. 
Zaměstnavatel musí zajistit, aby byla k dispozici prostředky a materiály potřebné pro 
čištění.  
 
8.5 Výměna součástí má být prováděna v přísné shodě s pokyny výrobce, ve kterých 
jsou určeny ty součásti, které mohou být vyměňovány. 
 
 
 
 
 



9. KONTROLY OOPP 
 
9.1 Kontroly OOPP jsou předmětem každé pravidelné i mimořádné kontroly 
prováděné zaměstnavatelem v rámci prevence rizik. Kontroly zda zaměstnanci 
používají OOPP a běžné pracovní oděvy a obuv, zda řádně s nimi hospodaří provádí 
vedoucí zaměstnanec u svých podřízených zaměstnanců a nesmí připustit, aby 
zaměstnanci pracovali bez OOPP. O závažných porušeních provede záznam do 
příslušné dokumentace BOZP na pracovišti. Tento záznam musí zaměstnanec, který 
se porušení dopustil, podepsat.  
 
9.2 Pokud zaměstnanec zjistí, že je OOPP ve stavu, kdy nesplňuje ochranné 
vlastnosti, je povinen zažádat o výměnu OOPP. 
 
 
10. POVINNOSTI ZAMĚSTNANCŮ 
 
Zaměstnanci jsou povinni:         
 

a) používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny a přiděleny proti 
písemnému potvrzení na formuláři (např. „Evidenční list pro výdej OOPP“, 
„Karta OOPP“ apod.) 

b) účastnit se školení a výcviku k seznámení s funkcí a používáním ochranného 
prostředku (např. OOPP pro práci ve výškách); 

c) řádně hospodařit s OOPP a ochraňovat je před poškozením, ztrátou, zničením 
a zneužitím. 

d) používat OOPP jen jsou-li vystaveni působení rizika (podrobněji stanoví 
zaměstnavatel), 

e) před použitím překontrolovat kvalitativní stav OOPP, případné nedostatky 
hlásit zaměstnavateli (resp. svému nadřízenému); v případě, že OOPP 
nesplňuje požadovanou funkci opustit ohrožený prostor nebo přerušit činnost, 

f) zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP, při výkonu činností epidemiologicky 
závažných používat jen čisté OOPP včetně pracovního oděvu, 

g) při čistění, desinfekci a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele, 

h) odkládat OOPP na místech k tomu určených (např. v šatně), zejména při 
výkonu činností epidemiologicky závažných, 

i) vyžadovat  výměnu  OOPP,  pokud  tato  již ztratila požadované  ochranné 
funkční  vlastnosti a pokud by mohlo dojít  k ohrožení BOZP, 

j) oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a 
používání OOPP; 

k) vrátit nefunkční a opotřebované OOPP, jestliže ztratily příslušné ochranné 
vlastnosti; 

l) OOPP řádně opatrovat; za zaviněnou ztrátu a škody způsobené nesprávným 
nebo nedbalým zacházením, popř. úmyslně, nese plnou odpovědnost a musí 
nahradit škodu, která tím organizaci vznikla, pokud neprokáže, že škodu 
nezavinil; 



m) při použití OOPP, který je pouze zapůjčován, tento odevzdat řádně vyčištěný 
a odzkoušený; v případě použití ochranné masky ji musí vytřít roztokem 
desinfekčního prostředku (např. Ajatin). 

n) při ukončení  pracovního poměru nebo přeřazení na jiné pracoviště vrátit  
zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá přiměřenému  opotřebení; 

o) používat vlastní pracovní oděv a obuv vpřípadech, kdy není nárok na tyto 
části ustrojení jako OOPP, který odpovídá podmínkám pracoviště v souladu s 
bezpečnostními předpisy a pokyny svého nadřízeného. 

 
11. VYŘAZOVÁNÍ OOPP 
 
OOPP, který nesplňuje ochranné vlastnosti na základě posouzení vedoucího je 
odebrán zaměstnanci a přidělen nový dle ustanovení této směrnice. 
  
 
Pozn. 
Vlastní seznam profesí a pracovních činností poskytování OOPP je uveden v 
samostatné P ŘÍLOZE 1.  Hodnocení rizik pro výběr a použití OOPP  dle § 4 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. je obsaženo v tabulkových přehledech. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II.  
 

POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DESINFEKČNÍCH 
PROSTŘEDKŮ 

 
1. Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům  prostředky dle dále uvedených  
požadavků a  tabulek. Jestliže zaměstnanci přicházejí  do styku s látkami, které  
mohou způsobit podráždění pokožky poskytují se pracovníkům ochranné krémy a 
desinfekční prostředky podle druhu  škodliviny. 
 
2. Masti se poskytuje účelově, dle druhu  škodliviny  
 
POSKYTOVÁNÍ MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DESINFEKČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Orienta ční příklady klasifikace prací z hlediska zne čistění 
 
Klasifikace pracovní  
činnosti Příklady profesí  ( činností) 

 práce velmi nečistá    
                                          

obsluha kotelen na pevná  paliva, hutníci, obsluha zemních  strojů, 
údržbáři strojních zařízení, opraváři a automechanici,  asfltáři (práce 
s asfaltem), lakýrníci (natěračské práce), vulkanizéři, galvanizéři,  
deratizéři,  některé bourací a rekonstrukční práce, betonářské práce  

 práce nečistá          
                        

seřizovači, vazači, obsluhy kovoobráběcích strojů, svářeči, chovatelé 
zvířat, řidiči nákladních vozidel, traktorů, zemědělských a lesnických 
strojů,  zedníci, tesaři, montéři, instalatéři, stavební dělníci, lesní a 
zemědělští dělníci, kováři, pokrývači, provozní chemici, dělníci 
potravinářské výroby, řezníci,  uzenáři   

 práce mén ě čistá       
                        

mist ři, pracovníci technické kontroly, je řábníci, obráb ění dřeva, 
montáž elektrotechnických výrobk ů,  skladoví d ělníci, řidi či 
osobních vozidel, servisní technici, zásobování, pr odavači v 
masnách, prodejnách zeleniny, uklíze čky, obuvníci, vedoucí 
pracovníci na stavbách                                         

 práce čistá            
administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor,  měření, obchod, 
služby, školství, věda, výzkum, prodavačky v čistých provozech, 
učitelé, zdravotnický personál   

 
  
Množství mycích a čistících prost ředků 
      
klasifikace pracovní  
činnosti 

      množství za  m ěsíc v gramech    
     mycí prost ředek                          čistící pasta 

 práce velmi nečistá 200 900 
 práce nečistá          100   600 
 práce mén ě čistá       100 300 
 práce čistá        100 - 

 

 
Přidělování mycích a čisticích prostředků je prováděno dle výše uvedených tabulek 
 
3. Zaměstnavatel vybavuje sociální zařízení ručníky (textilní i papírové). Tyto 
prostředky určené pro potřebu zaměstnanců jsou pravidelně vyměňovány a podle 
potřeby doplňovány. K provádění kontrolní činnosti stavu prostředků je určen vedoucí 
zaměstnanec 
 



4. Poskytování mycích, čisticích a desinfekčních prostředků 
 
 
Učitel Mýdlo 
Provozní pracovník Mýdlo, čisticí pasta, ochranná mast 



Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků 
 

RIZIKA 

Provozní praco vník  Fyzikální Chemická Biologická 

Mechanická tepelná  
8 

záření  
11 

aerosoly  
14 

kapaliny  
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

Č 
Á 
S 
T 
I 
 

T 
Ě 
L 
A 

 
 
 
 
 
 
 

hlava 

lebka A                      

sluch B                      

zrak C                X      

dýchací 
orgány 

D                      

obličej E                      

celá hlava F                      

 
horní 

končetiny 

ruce G   X             X       

paže H                      

 
dolní 

končetiny 

chodidlo I    X                  

nohy J                       

 
 
 

různé 

pokožka K                      

trup/břicho L                      

parentální 
cesty 

M                      

celé tělo N                      
 
 
      Legenda: 
   1 pády z výšky, do hloubky 8 elektřina   15 ponoření 
   2 úder, náraz , rozdrcení  9 neionizující záření  16 postříkání 
   3 bodné, tržné rány  10 ionizující záření  17 plyny, páry    
   4 uklouznutí, upadnutí  11 hluk   18 bakterie, viry 
   5 vibrace   12 prachová vlákna    19 paraziti     
   6 teplo, oheň   13 dýmy, mlhy                     20 plísně 
   7 chlad   14 tuhé látky   21 nebakteriální a biologické antigeny  



Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků 
 

RIZIKA 

Učitel výtvarné 
výchovy 

Fyzikální Chemická Biologická 

Mechanická tepelná  
8 

záření  
11 

aerosoly  
14 

kapaliny  
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

Č 
Á 
S 
T 
I 
 

T 
Ě 
L 
A 

 
 
 
 
 
 
 

hlava 

lebka A                      

sluch B                      

zrak C                      

dýchací 
orgány 

D                      

obličej E                      

celá hlava F                      

 
horní 

končetiny 

ruce G      X                

paže H                      

 
dolní 

končetiny 

chodidlo I                      

nohy J                       

 
 
 

různé 

pokožka K                      

trup/břicho L                      

parentální 
cesty 

M                      

celé tělo N                      
 
 
      Legenda: 
   1 pády z výšky, do hloubky 8 elektřina   15 ponoření 
   2 úder, náraz , rozdrcení  9 neionizující záření  16 postříkání 
   3 bodné, tržné rány  10 ionizující záření  17 plyny, páry    
   4 uklouznutí, upadnutí  11 hluk   18 bakterie, viry 
   5 vibrace   12 prachová vlákna    19 paraziti     
   6 teplo, oheň   13 dýmy, mlhy                     20 plísně 
   7 chlad   14 tuhé látky   21 nebakteriální a biologické antigeny  



Příloha č. 1 
 

PŘEHLED DRUHŮ POSKYTOVANÝCH  OOPP PODLE PROFESÍ A 
PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ ZAMĚSTNANCŮ   

 

 

Profese, pracovní činnost 
Orienta ční doba  
životnosti OOPP  

v měsících 
Poznámky 

 
 
 
Provozní pracovník      

- ochranné rukavice prstové 

  (latexové) 

 
6  Přidělování dle potřeby 

- ochranná obuv protiskluzová  24   

- pracovní oděv (kalhoty a halena)  24   

-ochranné brýle  36   

 
 
 
Učitel výtvarné výchovy      

- pracovní rukavice (obsluha keramické pece) )  24   

- pracovní oděv (plášť)  36   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eviden ční list 

vydaných osobních ochranných pracovních prost ředků  
                                          dle § 104  zákoníku práce  
Jméno a příjmení: Datum narození: 

Profese: Provozní pracovník Pracoviště:  

Pracoviště:  

Evidenční číslo:  

 
Vydané OOPP Výdej OOPP Příjem OOPP 

název OOPP a 
množství 

(ks, páry, sady) 

Orientační 
doba 

životnosti 
v měs. 

Datum 
Podpis výdejce 
(pracovníka) 

Datum 
Podpis 

příjemce 
(pracovníka) 

Ochranné rukavice 
prstové (latexové) 

6     

Ochranná obuv, lehká 
s protiskluznou 
podrážkou 

24     

Pracovní oděv (kalhoty 
a halena) 

24     

Ochranné brýle 36     

      

      

      

      

 
Svým podpisem níže potvrzuji, že beru na vědomí, že OOPP, které mi budou zapůjčeny (jsou výše uvedeny a 
stvrzeny mým podpisem),  
jsou majetkem organizace a mám po jejich převzetí tyto povinnosti:  

- používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny, 
- zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP a při čistění a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele, 
- odkládat OOPP na místech k tomu určených, 
- vyžadovat výměnu OOPP,  pokud  tato již ztratila požadované ochranné funkční  vlastnosti a pokud by 

mohlo dojít  k ohrožení BOZP, 
- oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a používání OOPP, 
- při ukončení  pracovního poměru vrátit  zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá  přiměřenému  

opotřebení.  
 
Dále beru na vědomí, že svým podpisem při přebírání každého OOPP stvrzuji, že jsem byl(a) řádně seznámen(a) 
s používáním a údržbou všech přebíraných OOPP dle návodu pro používání, že jsem tomuto seznámení 
porozuměl(a) v plném rozsahu a že přebírám odpovědnost za svěřené OOPP. 
 
 
Datum:                                                                                        Podpis zaměstnance: 
 



 
Eviden ční list 

vydaných osobních ochranných pracovních prost ředků  
                                          dle § 104  zákoníku práce  
Jméno a příjmení: Datum narození: 

Profese: Učitel výtvarné výchovy Pracoviště:  

Pracoviště:  

Evidenční číslo:  

 
Vydané OOPP Výdej OOPP Příjem OOPP 

název OOPP a 
množství 

(ks, páry, sady) 

Orientační 
doba 

životnosti 
v měs. 

Datum 
Podpis výdejce 
(pracovníka) 

Datum 
Podpis 

příjemce 
(pracovníka) 

Pracovní oděv (plášť) 24     

Ochranná rukavice 
(obsluha keram. pece) 

24     

      

      

      

      

      

      

 
Svým podpisem níže potvrzuji, že beru na vědomí, že OOPP, které mi budou zapůjčeny (jsou výše uvedeny a 
stvrzeny mým podpisem),  
jsou majetkem organizace a mám po jejich převzetí tyto povinnosti:  

- používat OOPP jen pro práce, pro které byly určeny, 
- zajišťovat drobnou denní údržbu OOPP a při čistění a údržbě OOPP se řídit pokyny zaměstnavatele, 
- odkládat OOPP na místech k tomu určených, 
- vyžadovat výměnu OOPP,  pokud  tato již ztratila požadované ochranné funkční  vlastnosti a pokud by 

mohlo dojít  k ohrožení BOZP, 
- oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady při přidělování a používání OOPP, 
- při ukončení  pracovního poměru vrátit  zaměstnavateli OOPP ve stavu, který odpovídá  přiměřenému  

opotřebení.  
 
Dále beru na vědomí, že svým podpisem při přebírání každého OOPP stvrzuji, že jsem byl(a) řádně seznámen(a) 
s používáním a údržbou všech přebíraných OOPP dle návodu pro používání, že jsem tomuto seznámení 
porozuměl(a) v plném rozsahu a že přebírám odpovědnost za svěřené OOPP. 
 
 
Datum:                                                                                        Podpis zaměstnance: 
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