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SMĚRNICE KVESTORKY AMU č. 3/2003
pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP)
§1
Obecná ustanovení
Ve smyslu § 133, odst. 2 zákoníku práce a Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.,
kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čistících a
dezinfekčních prostředků, vydávám pro zaměstnance Akademie múzických umění
v Praze (dále jen AMU) tuto směrnici, která upravuje poskytování OOPP na AMU.
§2
Poskytování OOPP
1) OOPP jsou pro účely této směrnice prostředky určené k tomu, aby se jejich
používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život,
bezpečnost nebo zdraví při práce. Za OOPP se považují též pracovní oděv nebo obuv
poskytované zaměstnancům v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci
mimořádnému opotřebení nebo znečištění (§ 133, odst. 2 zákoníku práce).
2) OOPP pro účely této směrnice nejsou oděvy nebo obuv, které nejsou určeny
k ochraně zdraví a bezpečnosti při práci před riziky a které nepodléhají při práci
mimořádnému opotřebení nebo znečištění.
3) Poskytovat lze pouze ty OOPP, které byly schváleny příslušnou
autorizovanou zkušebnou (dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění). Platný katalog
OOPP je možno zakoupit ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce, Ve Smečkách 29,
Praha 1 (tel: 224 213 290).
4) OOPP se poskytují na základě seznamu pracovišť, pracovních činností a
povolání pro poskytování OOPP, který je přílohou této směrnice.
5) OOPP uvedené v tomto seznamu se poskytují zaměstnancům uvedených
profesí pouze v uvedeném rozsahu. Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika
vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více OOPP, musí být tyto ochranné
prostředky vzájemně slučitelné.
6) Při kumulaci více profesí se základní OOPP přidělí dle hlavního druhu práce
a doplní se speciálním vybavením druhé profese. Není dovoleno, aby stejné OOPP měl
zaměstnanec přiděleny dvakrát.
7) Zaměstnancům, kteří vykonávají práce, při nichž se poskytují OOPP jen
příležitostně nebo nepravidelně, se OOPP poskytují jen na dobu vykonávané práce.
8) Nákup OOPP se provádí pouze dle platného katalogu OOPP, bod 3 tohoto §
prostřednictvím oddělení hospodářské správy příslušných fakult nebo složek AMU, kde
se vydávají na jednotlivá pracoviště zaměstnancům proti podpisu na evidenční kartě.
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§3
Užívání OOPP
1) Vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovišť musí zaměstnance na jim
svěřených pracovištích poučit jak s OOPP odborně a hospodárně zacházet a dbát toho,
aby zaměstnanci OOPP používali a dodržovali jejich dobu životnosti.
2) Zaměstnanci používají OOPP výhradně při těch pracovních činnostech, pro
které jim byly přiděleny, pečují o ně a řádně s nimi hospodaří. Používání OOPP více
zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která omezí ohrožení
přenosnými chorobami.
3) Ztratí-li OOPP po skončení doby životnosti své funkční vlastnosti, vydá
organizace zaměstnanci nové, po vrácení opotřebovaných OOPP.
4) Dojde-li před uplynutím doby životnosti OOPP ke ztrátě jejich funkčních
vlastností z objektivních příčin, má zaměstnanec nárok na nové OOPP ještě před
uplynutím doby životnosti. Tyto příčiny posoudí nadřízený zaměstnance, který
požaduje OOPP mimo termín přidělování dle Směrnice.
5) Při ztrátě nebo úmyslném poškození OOPP odpovídá za škodu tím organizaci
vzniklou zaměstnanec, kterému byly OOPP přiděleny.
6) K předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění poskytne zaměstnavatel
desinfekční prostředky. Za desinfekční prostředky se považují též ochranné masti
s desinfekčním účinkem.
7) Zaměstnancům, kteří přicházejí do styku s látkami, jež mohou způsobit
podráždění pokožky nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu
látky mycí a čistící prostředky, případně regenerační krémy a masti.
8) V hraničních případech je třeba postupovat podle příloh 1 – 4 uvedeného
Nařízení vlády.
§4
Zrušovací ustanovení
Touto směrnicí se ruší platnost Směrnice kvestorky AMU č. 1/95 pro
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků čj.: SEKR. 2517/95.
§5
Účinnost
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Přílohy:
1. Doporučená množství mycích a čistících prostředků
2. Seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování OOPP
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Rozdělovník :
Rektor
Kvestorka
Prorektor pro studijní a pedagogické záležitosti
Prorektor pro zahraniční záležitosti
Prorektor pro vědu a výzkum
Děkan HAMU
Děkan DAMU
Děkan FAMU
Tajemnice HAMU
Tajemnice DAMU
Tajemnice FAMU
Ředitel STUDIA FAMU
Ředitel DISKU
Vedoucí EO
Ředitelka knihovny
Ředitelka NAMU
Vedoucí PC
Vedoucí KCJ
Vedoucí KTV
Vedoucí UVS Poněšice
Vedoucí UVS Beroun
Vedoucí koleje
Vedoucí UZA

Příloha č. 1
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Doporučená množství mycích a čistících prostředků
Klasifikace pracovní činnosti

množství za měsíc (v gramech)
mycí prostředek
čistící pasta
-------------------------------------------------------------------------------------------------------práce velmi nečistá
200
900
práce nečistá
100
600
práce méně čistá
100
300
práce čistá
200
-

Společně pro všechny druhy pracovních činností dva ručníky za rok.
Příklady klasifikace prací z hlediska znečištění:
Klasifikace pracovní činnosti
Příklad profese (činnosti)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------práce velmi nečistá
údržbáři strojních zařízení, opraváři
a automechanici, lakýrníci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------práce nečistá
pracovníci kovoobráběcích strojů, svářeči, řidiči
nákladních vozidel, autobusů, traktorů a
zemědělských strojů, zedníci, montéři, stavební
dělníci
-------------------------------------------------------------------------------------------------------práce méně čistá
mistři, skladoví dělníci, řidiči osobních vozidel,
servisní technici, zásobování, úklid, kuchaři,
pokojské, uvaděči, prodavačky
-------------------------------------------------------------------------------------------------------práce čistá
administrativa, obsluha plynových kotelen, dozor,
obchod, služby, školství, věda, výzkum, učitelé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka: Číselný znak důvodu k poskytnutí ochranného prostředku:
1 - k ochraně života a zdraví
1z - snižující ohrožení nepříznivým počasím
2 - z důvodu hygienických
3 - z důvodů mimořádného opotřebení nebo znečištění
PP - podle potřeby

Příloha č.2
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Seznam pracovišť, pracovních činností a povolání pro poskytování OOPP
Seznam pracovišť a provozů

Pracovní činnost
Povolání

Mají nárok na poskytnutí těchto OOPP

Životnost
OOPP
v měsících

Doprava

Automechanik, opravář

oblek keprový
obuv kožená s ochrannou špicí
rukavice kožené
rukavice kožené pětiprsté
při mytí vozu a opravě:
oblek keprový
holinky gumové
výstražná vesta
rukavice kožené prstové
kabát prošívaný 3/4
oblek keprový
obuv kožená s ochrannou špicí
čepice zimní
holinky gumové
výstražná vesta
oblek pracovní kuchařský
kuchařská čepice, pokrývka hlavy
zástěra kuchařská
košile bílá
gumové boty nízké – protiskluzové
gumové rukavice
ponožky bílé

12
24
6
12

Číselný
znak
příčiny
poskytnutí
3
1
1
1

24
36

1
1

6
36
12
24
36
24
24
12
12
12
12
24
12
12

1
1z
1
1
1z
1

oblek keprový, nebo pracovní plášť
obuv pracovní

12
24

1
1
1
1

Řidič osobního vozu

Řidič a závozník
nákladního vozu,
řidič dodávkového vozu

Zaměstnanci kuchyně

Kuchaři, kuchařky
a jejich pomocníci

Divadlo

Divadelní profese –
dělnické

Různé profese

Pracovník při práci ve oblek keprový
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Poznámka

1
1
1z
1
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skladech

Telefonistka
Údržba

Svařeč i pomocník

Uklízečka
Řidič dodávkového vozu

plášť do deště
rukavice
obuv kožená s ochrannou špicí
holinky gumové
vesta prošívaná
keprový plášť

36
4
24
24
24
12

1
1
1
1
1z
3

kamaše kožené
obuv kožená s ochrannou špicí
rukavice svářečské s manžetou
zástěra svářečská
brýle svářecí nebo kukla
práce venku: obuv prošívaná
vesta prošívaná
oblek keprový nebo plášť
rukavice gumové

36
24
3
12
12
36
48
24
PP
PP
24
36
24
12
12
36
36
PP
36
12
36
12
36
4
24
24
24
24

1
1
1
1
1
1z
1z
1
1
1
1
1z
1
1
3
1
1z
1
1z
1
1z
1
1
1
1
1
1z
1

ochranný oblek keprový
prošívaný kabát 3/4
obuv kožená s ochrannou špicí
rukavice kožené pětiprsté
Pomocný pracovník na ochranný pracovní oblek
dvoře
plášť z impregnované plachtoviny
kabát prošívaný 3/4
rukavice
čepice zimní
boty kožené
holinky gumové
Pracovník při práci ve oblek keprový
skladech
plášť do deště
rukavice
boty kožené s ochrannou špicí
holinky gumové
vesta prošívaná
Zahradník
Obuv kožená nebo gumová s oteplenou vložkou

nepoužívat plášť
silonový

při práci venku
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obuv gumová - holinky
plášť do deště pog. s kapucí
oblek ochranný s oteplenou vložk. nebo 3/4 kabát
rukavice gumové
rukavice kožené

12
36
36
PP
PP

1
1
1
1
1

při práci s mícháním hnojiv, moření osiva:
kombinéza s kapucí
respirátor
brýle ochranné čiré

48
PP
PP

1
1
1

při práci s kapalnými hnojivy, motorovou pilou,
křovinořezem motorovým:
oblek impregnovaný
12
respirátor
PP
brýle ochranné čiré nebo štít ochranný, přilba PP
ochranná

Zedník, údržbář

Elektrikář a
elektromechanik

Údržbář instalatér

oblek s impregnací
kabát prošívaný 3/4 nebo kabát do deště 3/4
obuv kožená s ochrannou špicí
přilba ochranná
rukavice pětiprsté kožené
brýle ochranné
oblek keprový
prošívaný kabát 3/4
ochranné brýle nebo štítek
rukavice dielektrické
pracovní obuv s W podrážkou
čepice zimní
bezpečnostní pás
oblek keprový

12
36
24
24
PP
6
12
48
12
6
24
36
PP
12

1
1
1

Pracují-li zaměstnanci
ve
více
profesích,
vybavují
se
dle
převládajícího
druhu
práce a doplní se
speciálním vybavením a
prodlouží
se
doba
užívání

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1z
1
1
1
1
1
1
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Zámečník údržbář

Truhlář údržbář

Údržbář více profesí
(mechanik
vzduchotechniky a
klimatizace)

holinky gumové
rukavice kombinované
oblek keprový
prošívaný kabát 3/4
plášť do deště
rukavice pětiprsté
oblek keprový
zástěra celtová
obuv ochranná
brýle ochranné
ochranný pracovní oblek
prošívaný kabát 3/4
plášť do deště s kapucí
rukavice
čepice zimní
ochranná přilba
respirátor
holinky gumové
obuv zimní

12
4
12
36
36
PP
12
12
24
12
12
PP
24
PP
PP
12
PP
24
36

1
1
3
1z
1z
1z
1
1
1
1
3
1z
3
1z
1
1
1
1
1
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