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Příloha č. 2 opatření děkana č. 21/ 2017 - Osobní ochranné pracovní prostředky. 
 

Zaměstnancům FSV jsou poskytovány OOPP na základě níže uvedeného seznamu vydávaných OOPP. 
Na zaměstnance, který prokáže, že je osobou se zdravotním postižením (OZP) nebo osobou 
zdravotně znevýhodněnou (OZZ), se nevztahuje finanční omezení na nákup pracovní obuvi. 
Zdravotní postižení mu prokázat potvrzení od lékaře. 
 
1. Povinnosti zaměstnanců  
Zaměstnanci jsou povinni: 

• používat OOPP pouze pro práce, pro které byly určeny, pečovat o ně a řádně s nimi hospodařit, 

• provádět vizuální kontrolu a údržbu OOPP v souladu s návodem od výrobce, 

• odkládat OOPP na místech k tomu určených, 

• žádat o výměnu, pokud je OOPP v závadném stavu (ztráta funkčnosti),  

• při rozvázání pracovního poměru vrátit přidělené OOPP zaměstnavateli, 

• v případě ztráty uhradit náhradu za ztrátu přidělených OOPP. 
 

2. Zásady poskytování OOPP  
Při poskytování OOPP se musí dodržovat zásady: 

• OOPP jsou poskytovány zaměstnancům bezplatně na základě vyhodnocení rizik a konkrétních 
podmínek práce, 

• OOPP nesmí ohrožovat zdraví zaměstnanců a bránit při výkonu práce, 

• vedoucí zaměstnanci kontrolují, zda je zaměstnanci používají, 

• zaměstnavatel při přidělování OOPP dodržuje hygienické zásady, zajišťuje jejich údržbu  
a opravy,  

• zaměstnavatel vede elektronickou evidenci o přidělených OOPP zaměstnancům, dojde-li ke 
změně podmínek na pracovišti, nebo ke změnám, které se týkají bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, jsou vedoucí zaměstnanci povinni zajistit přehodnocení používání OOPP, 

• výdej OOPP zaměstnancům se prokazuje písemným potvrzením převzetí OOPP 
zaměstnancem. Podepsané záznamy o výdeji OOPP se archivují u vedoucích zaměstnanců 
odpovědných za pracoviště, kde se tyto OOPP používají, 

• uvedená užitná doba v seznamu poskytovaných OOPP je pouze orientační pro plánování 
nákupu a výměny OOPP. Pokud používané OOPP budou opotřebeny nebo poškozeny dříve, je 
zaměstnancům provede výměna těchto OOPP okamžitě bez náhrady. 

• pokud zaměstnanec přidělené OOPP ztratí, může FSV požadovat finanční náhradu za ztracené 
OOPP, ale FSV je povinna vydat okamžitě nové OOPP za ztracené. 
 

3. Požadavky na OOPP  
OOPP musí: 

• být způsobem použití, skladováním a údržbou v souladu s návodem od výrobce,  

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

• být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 

• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců, 

• splňovat požadavky stanovené nařízením vlády č. 21/2003 Sb., které stanoví technické 
požadavky na OOPP, 

• odpovídat existujícím podmínkám na pracovišti, 

• tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje kombinaci OOPP, musí být tyto OOPP 
vzájemně slučitelné, 

• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců, 

• být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců. 
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4. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků podle jednotlivých pracovních pozic.   
 
Uklízečka 

 

Počet Užitná  

doba v měsících 

Riziko 

plášť nebo pracovní oblečení 2 12 prach, nečistoty, mechanické 

poranění, čistící a desinfekční 

chemické látky  

rukavice pracovní kombinované pětiprsté 1 12 prach, řezné rány, oděrky, 

rukavice latex, nitril-kaučuk nebo PVC (odolné 

žíravým chemickým látkám) 

1 12 čistící a desinfekční chemické 

látky, práce s vodním čistícím 

roztokem, 

pracovní obuv – otevřená s protiskluznou 

podrážkou s patním páskem 

1 12 pohyb po pracovišti, 

nebezpečí uklouznutí,   

ochranné brýle nebo obličejový štít (podle 

potřeby) 

  čistící a desinfekční chemické 

látky 

respirátor proti prachu (podle potřeby)    

  
Údržbář, obsluha plynových kotelen Počet Užitná  

doba v měsících 
Riziko 

Pracovní oblečení (montérková blůza a 
montérkové kalhoty)   

2 12 prach, nečistoty, čistící a 
desinfekční chemické látky, 
barvy a laky, oleje a maziva, 
nebezpečí řezných ran a 
oděrků 

respirátor proti prachu (podle potřeby)   prach, nečistoty, 

Respirátor proti chemickým látkám  
(podle potřeby) 

  aerosol a výpary 
nebezpečných chemických 
látek (ředidla, desinfekční 
prostředky apod.) 

ochranné brýle nepřímo větrané proti 
mechanickým vlivům a chemickým látkám 

1 36 prach, nečistoty, mechanické 
poranění, chemické látky,  

ochrana proti hluku ušní ucpávky nebo 
mušlové chrániče – sluchátka (podle potřeby) 

1 36 hluk  

rukavice ochranné kombinované pětiprsté 1 12 prach, nečistoty, mechanické 
poranění, 

rukavice latex, nitril-kaučuk nebo PVC (odolné 

žíravým chemickým látkám a organickým 

rozpouštědlům) 

1 12 chemické látky (ředila, barvy 

maziva, čistící prostředky 

apod.) 

obuv pracovní kožená (polobotky) s ochranou 
O1, plná pata a špička 

1 12 pohyb po pracovišti, 
nebezpečí uklouznutí, 
mechanické poranění, práce 
ve výškách, 

 

Fotolaborant, vedoucí fotolaboratoře 

 

Počet Užitná  

doba v měsících 

Riziko 

plášť nebo pracovní oblečení 1 12 mechanické poranění, 

chemické látky, 

rukavice latexové nebo PVC 1 24 chemické látky, 

Ochranné brýle nepřímo větrané nebo 

obličejový štít 

1 36 chemické látky, 
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Pracovník multimediálního centra, vedoucí 

multimediálního centra 

Počet Užitná  

doba v měsících 

Riziko 

plášť nebo pracovní oblečení 1 12 prach, nečistoty, mechanické 

poranění, chemické látky, 

rukavice latexové nebo PVC 1 24 chemické látky, 

pracovní rukavice kombinované 1 12 mechanické poranění, prach, 

nečistoty,  

ochranné brýle nepřímo větrané nebo 

obličejový štít 

1 36 chemické látky, čistící 

prostředky, 

pracovní obuv plná pata a špička, ochrana O1 1 12 práce ve výškách, pohyb po 

pracovištích, mechanické 

poranění  

 

Pracovník IT, vedoucí IT 

 

Počet Užitná  

doba v měsících 

Riziko 

plášť nebo pracovní oblečení 1 12 prach, nečistoty, mechanické 

poranění, chemické látky, 

rukavice latexové nebo PVC 1 24 chemické látky, čistící 

prostředky 

pracovní rukavice kombinované 1 12 mechanické poranění, prach, 

nečistoty,  

ochranné brýle nepřímo větrané nebo 

obličejový štít 

1 36 chemické látky, čistící 

prostředky, 

pracovní obuv plná pata a špička, ochrana O1 1 12 práce ve výškách, pohyb po 

pracovištích, mechanické 

poranění  

 

Praní a čištění 
Praní a čištění pracovních plášťů a kalhot si zaměstnanci FSV UK zajišťují sami, zaměstnancům jsou 
poskytnuty prací prostředky.  
 
Poskytování mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 
Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky (kyseliny, 
organická rozpouštědla apod.) nebo znečištění zaměstnance, poskytuje FSV podle druhu látky mycí 
prostředky, čisticí pasty, případně regenerační krémy a masti takto: 

 
Klasifikace pracovní 
činnosti 

Pracovní zařazení 

Nečistá technický pracovník (údržbář) a obsluha plynové kotelny 

Méně čistá fotolaborant,  

Čistá ostatní zaměstnanci 

Pro čistou práci je tekuté mýdlo k dispozici plošně na toaletách. 

POSKYTOVANÉ MNOŽSTVÍ ZA MĚSÍC 

Druhy prací Mýdlo (g/ml) Čisticí pasta (g) Ochranná mast (g/ml) 

Nečistá  100 450 100 

Méně čistá 100 300 100 

Čistá 100 - - 
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O výdeji MČDP konkrétním zaměstnancům se vede písemný záznam, který se uchovává u vedoucích 
zaměstnanců odpovědných za zaměstnance, kterým jsou tyto MČDP určeny. 


