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Opatření děkana č. 11/2008 

upravující používání osobních ochranných pracovních prostředků  
 
 
Vypracoval: Eva Žáková 
Odpovídá: vedoucí organizačních součástí (přednostové) a dotčení vedoucí jednotlivých 
organizačních součástí 

 
 

Toto opatření se vydává v souladu: 
 

• zákon č. 262/2006, zákoník práce, v platném znění, 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a 
dezinfekčních prostředků, v platném znění, 

• nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky, v platném znění. 

 

 
 

Čl. I 
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 

 
1) Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP) slouží k ochraně zaměstnanců 

před riziky, která by mohla ohrozit jejich bezpečnost a zdraví při práci. 
 
2) OOPP zajišťuje zaměstnavatel. Náklady na jejich pořízení hradí jednotlivé organizační 

součásti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen pracoviště) ze své 
dotace a z účelových prostředků. 

 
3) OOPP se dle míry rizika přidělují zaměstnancům, kteří vykonávají (i krátkodobě) 

práci s určitou mírou rizika nebo se pohybují na daném pracovišti. 
 

4) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku se znečišťujícími nebo dráždivými látkami, 
musí být zajištěny mycí, čisticí a dezinfekční prostředky podle druhu znečištění, 
případně k zamezení šíření infekce.  
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5) Pokud OOPP nejsou  přiděleny jednotlivým zaměstnancům, musí být vždy k dispozici 
na určeném místě (WC, koupelny apod.) a v odpovídajícím množství. 

 
6) Poskytování OOPP nelze finančně nahradit. 
 
 

 

 
Čl. II 

Používání osobních ochranných pracovních prostředků 
 

1) OOPP se zaměstnancům vydávají na pracovišti pouze proti podpisu v  evidenčních 
listech, uložených na jednotlivých pracovištích. 
 

2) Zaměstnanci jsou povinni svěřené OOPP používat pouze na určeném pracovišti a při 
odchodu z daného pracoviště je uložit na vyhrazené místo. V případě, že OOPP 
využívá více osob, musí určená osoba dle čl. III odst. 2 zajistit taková opatření, dle 
hygienických předpisů, která zabrání ohrožení přenosnými chorobami. 

 
3) Přidělené OOPP je zaměstnanec povinen vždy používat při činnostech, pro které mu 

byly přiděleny a zacházet s nimi tak, jak byl poučen zaměstnavatelem. 
 

4) Zaměstnanec nesmí provádět svévolné úpravy OOPP, které mohou způsobit změnu 
funkce nebo vzhledu OOPP.  

 
5) Používání OOPP nesmí představovat další rizika a musí být slučitelné s použitím 

dalších  potřebných OOPP. 
 

6) OOPP se mění okamžitě, sníží-li se  jejich ochranná funkce opotřebením nebo 
poškozením. Na potřebu výměny je povinen zaměstnanec zaměstnavatele upozornit. 

 
7) OOPP se používají až do ztráty funkčnosti. Funkční vlastnosti OOPP posuzuje 

bezpečnostní technik fakulty, o ztrátě funkčních vlastností provede záznam. 
 

8) Praní, čištění a údržbu OOPP  zajišťuje hospodářské oddělení děkanátu na základě  
objednávky vedoucího pracoviště. 

 
 

 

 

 
Čl. III 

Evidence a navrácení osobních ochranných pracovních prostředků 
 

1) Vedoucí zaměstnanec konkrétního pracoviště rozhodne, které OOPP uvedené 
v seznamu OOPP bude mít přiděleny každý zaměstnanec individuálně a které mohou 
být  používány společně více zaměstnanci v rámci daného pracoviště. 

 
 



 3 

 
2) Odpovědnost za přidělování OOPP a  mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků na 

jednotlivých pracovištích mají osoby určené vedoucím zaměstnancem pracoviště. Tyto 
určené osoby současně  posuzují i životnost (opotřebení) OOPP.  

 
3) OOPP je zaměstnanec vždy  povinen zaměstnavateli  vrátit čisté a ve stavu běžného   

opotřebení. 
Důvodem pro vrácení OOPP je zejména: 

a) ztráta funkčnosti 
b) skončení pracovněprávního vztahu 
c) zánik důvodu, pro které byly OOPP zaměstnanci přiděleny. 

 
4) Případné změny a výjimky v přidělení a používání OOPP mohou být prováděny pouze 

na  podkladě zdůvodnění vedoucího zaměstnance organizační součásti a doporučení 
bezpečnostního technika fakulty. O výjimkách rozhoduje tajemnice fakulty. 

 
 

 
 

 
Čl. IV 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

 
1) Zrušuje se Regulativ pro poskytování ochranných pracovních prostředků zaměstnanců 

UK 1. LF, ze dne 1. července 2002,  se všemi změnami a doplňky 
 
2) OOPP vydané zaměstnancům přede dnem účinnosti tohoto opatření budou 

zaevidovány ve smyslu tohoto opatření a to nejpozději do 31. prosince 2008 
 
3) Toto opatření obsahuje  dvě přílohy: 

• Příloha č. 1  Seznam osobních ochranných pracovních prostředků 
• Příloha č. 2  Vzor evidenčního listu 
 

4) Toto opatření nabývá v platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 

 
 
 
 
V Praze dne 12. června 2008 
 
 
 
 

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., v.r. 
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Příloha č. 1 

 
 
 
Seznam poskytovaných osobních ochranných pracovních prostředků 
 

 

 
Zaměstnanci pracující v laboratořích  (např. biochemie, patologie, hematologie, soudní 

ap.) 

 

druh OOPP ks doba životnosti  

(roky) 

kalhoty bílé 2 dle potřeby 
košile bílá 2 dle potřeby 
plášť bílý 2 dle potřeby 
obuv s antistatickou podešví 1 2 
zástěra s pogumovaného textilu 1                                     2 
rukavice latexové dle potřeby jednorázové 
obličejový štít nebo brýle 1 2 
obličejová rouška dle potřeby jednorázové 
obuv chirurgická gumová 1 3 
čepice dle potřeby jednorázová 
ponožky dle potřeby dle potřeby 
 
 

Zaměstnanci pracujících v bakteriologických, parazitologických, virologických 

pracovištích, s vysoce virulentními nákazami, včetně vedení kultur a sbírkových kmenů, 

infekční pracoviště 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 
kalhoty bílé  3 dle potřeby 
košile bílá 3 dle potřeby 
plášť bílý  3 dle potřeby 
obuv s antistatickou podešví 1 2 
zástěra pogumovaného textilu 1 2 
rukavice latexové dle potřeby jednorázové 
obličejový štít nebo brýle 1 2 
obličejová rouška dle potřeby jednorázové 
obuv chirurgická gumová 1 3 
čepice  dle potřeby jednorázové 

ponožky dle potřeby dle potřeby 
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Zaměstnanci  pracující s uzavřenými zářiči a se zdroji ionizujícího záření 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

kalhoty bílé 2 dle potřeby 
košile bílá 2 dle potřeby 
plášť bílý 2 dle potřeby 
obuv s antistatickou podešví 1 2 
osobní dozimetr 1 dle potřeby 
rukavice s Pb vložkou 1 3 
ochranné brýle s Pb sklem 1 5 
ochranná zástěra s Pb vložkou 1 5 
nákrčník s Pb vložkou 1 5 
rukavice latexové dle potřeby jednorázové 
obličejová rouška dle potřeby jednorázové 
respirátor 1 1 
čepice dle potřeby jednorázové 
obuv chirurgická gumová 1 3 
ponožky dle potřeby dle potřeby 
 

 

Zaměstnanci  pracující s otevřenými zářiči 

 
OOPP stejné jako zaměstnanci s uzavřenými zářiči, navíc respirátor nebo maska 
s vyměnitelnými filtry izolující kyslíkový přístroj, pro případ provozní nehody. 
 
 
Zaměstnanci elektrické mikroskopie 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

kalhoty bílé 2 dle potřeby 
košile bílá 2 dle potřeby 
plášť bílý 2 dle potřeby 
obuv s antistatickou podešví 1 2 
rukavice latexové dle potřeby jednorázové 
 

 

Ošetřovatelé a chovatelé pokusných zvířat 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

kalhoty bílé 2 dle potřeby 
košile bílá 2 dle potřeby 
plášť bílý 2 dle potřeby 
obuv s antistatickou podešví 1 2 
rukavice gumové s textilní vložkou 1 dle potřeby 
rukavice kožené 1 dle potřeby 
obuv chirurgická gumová 1 3 
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čepice dle potřeby jednorázové 
obličejová rouška dle potřeby jednorázové 
zástěra z pogumovaného textilu 1 2 
respirátor 1 1 
ponožky dle potřeby dle potřeby 
 

 

Zaměstnanci pracující s pokusnými zvířaty (chirurgické zásahy a experimenty ) 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

kalhoty bílé 2 dle potřeby 
košile bílá 2 dle potřeby 
plášť bílý 2 dle potřeby 
obuv s antistatickou podešví 1 2 
zástěra z pogumovaného textilu 1 2 
rukavice latexové dle potřeby jednorázové 
obličejová rouška dle potřeby jednorázové 
čepice dle potřeby jednorázové 
obuv chirurgická gumová 1 3 
ponožky dle potřeby dle potřeby 
 
 
Zaměstnanci myjící sklo 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

oblek keprový 1 dle potřeby 
čepice dle potřeby jednorázové 
rukávník PVC dle potřeby dle potřeby 
rukavice latexové dle potřeby jednorázové 
rukavice PVC drsné dle potřeby dle potřeby 
zástěra z pogumovaného textilu 1 2 
obličejová rouška při práci s inf. materiálem dle potřeby jednorázové 
ochranné brýle 1 1 
obuv chirurgická gumová 1 3 
ponožky dle potřeby dle potřeby 
 

 

Uklízečky pracující v laboratořích, pitevnách a pod. 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

oblek keprový 1 dle potřeby 
čepice dle potřeby jednorázová 
zástěra z pogumovaného textilu 1 2 
obličejová rouška dle potřeby jednorázová 
rukavice PVC drsné dle potřeby dle potřeby 
obuv s protiskluzovou podešví 1 2 
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Fotolaboranti 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

kalhoty bílé 1 dle potřeby 
košile bílá 1 dle potřeby 
plášť bílý 1 dle potřeby 
obuv  s antistatickou podešví 1 2 
v pitevně: ochranné brýle 1 dle potřeby 
zástěra z pogumovaného textilu 1 2 
rukavice latexové dle potřeby jednorázové 
 
 
Řidiči osobního vozu 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

oblek keprový 1 dle potřeby 
rukavice prstové 1 dle potřeby 
gumové holinky 1 3 
 

 

Stavební dozor 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

přilba 1 dle potřeby 
boty s pevnou podrážkou 1 2 
oblek keprový 1 dle potřeby 
rukavice kožené 1 dle potřeby 
rukavice látkové 1 dle potřeby 
čepice 1  dle potřeby 
 

 

Truhláři 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

oblek keprový 2 dle potřeby 
obuv s vyztuženou špicí 1 2 
rukavice kožené 2 dle potřeby 
ochranné brýle nebo štít 1 1 
zástěra kožená krátká, s výztuhou 1 2 
respirátor 1 1 
zátky do uší 1 1 
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Zámečníci, údržbáři 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

oblek keprový 2 dle potřeby 
obuv s vyztuženou špicí 1 2 
ochranný štít 1 2 
respirátor 1 1 
tlumič zvuku 1 1 
pracoviště: prošívaný kabát3/4 1 dle potřeby 
kožená zástěra 1 2 
plášť do deště 1 dle potřeby 
rukavice textilní 1 dle potřeby 
rukavice dielektrické s tex. vložkou 1 2 
galoše dielektrické 1 2 
kukla 1 2 
 

 

Pracovníci obsluhy plynové kotelny 

 

druh OOPP ks doba životnosti 

(roky) 

oblek keprový 1 dle potřeby 
obuv pracovní 1 dle potřeby 
 

 

Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky/měsíc 

 

druh činnosti* mycí prostředky v g čistící prostředky v g dezinfekční prostředky v g 

nečistá 100 600 100 
méně čistá 100 300 100 
čistá 100 - - 
 
 
 
 
 
 
* kategorie činnosti např.: 
 

• nečistá : údržba, montéři, chovatel zvířat, apod. 
• méně čistá : sklady, truhlář, úklid, apod. 
• čistá:  administrativa, věda pedagogové, apod. 
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Příloha č. 2 

 
 
Vzor evidenčního listu OOPP 
 
 

1.LF UK v Praze 

Evidenční list OOPP 

   

Příjmení: 

 

                    

 

Jméno: Datum 

narození:          

Funkce: 

druh OOPP ks datum podpis 
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2. strana 
 
 
datum 

výdeje 

druh                                                               

OOPP  

podpis 

zaměstnance 

datum 

vrácení 

podpis 

vedoucího 

pracoviště 

záznam o 

likvidaci 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 
 


