
 
 

Pokyn Filozofické fakulty Masarykovy univerzity č. 1/2020 
 

POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH 
PROSTŘEDKŮ, MYCÍCH, ČISTICÍCH A DEZINFEKČNÍCH 

PROSTŘEDKŮ  
 

(ve znění od 11. 3. 2022) 
 

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 
vydávám tento pokyn: 

Článek 1 
Předmět úpravy 

(1) Tento pokyn upravuje poskytování a hospodaření s osobními ochrannými 
pracovními prostředky a mycími, čisticími a dezinfekčními prostředky.  

(2) Pokyn je zpracován v souladu s nařízením vlády č. 390/2021 Sb., o bližších 
podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, 
čisticích a dezinfekčních prostředků. 

Článek 2 
(1) Osobní ochranné pracovní prostředky se poskytují tehdy, nelze-li rizika práce 

vyloučit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti 
organizace práce. 

(2) Osobní ochranné pracovní prostředky jsou prostředky určené k tomu, aby se jejich 
používáním zaměstnanci chránili před riziky, která by mohla ohrozit jejich život, 
bezpečnost nebo zdraví při práci. 

(3) Osobní ochranné pracovní prostředky musí: 
• být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejích používání 

nesmí představovat další riziko, 
• odpovídat podmínkám na pracovišti, 
• být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců. 

(4) V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení 
nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci, budou jako osobní ochranné prostředky 
poskytovány oděv nebo obuv a hospodaří se s nimi jako s osobními ochrannými 
pracovními prostředky (v souladu s ustanovením § 104 odst. 2 zákona č. 262/2006 
Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů). 

Článek 3 
(1) Osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky jsou 

poskytovány zaměstnanci bezplatně podle vlastního seznamu zpracovaného na 
základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. 

(2) Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje podle 
přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb. 

(3) Při výběru ochranných prostředků se postupuje podle příloh č. 2 a č. 3 k nařízení 
vlády č. 390/2021 Sb. 



Článek 4 
(1) Zaměstnancům, kteří vykonávají práce, při nichž se poskytují osobní ochranné 

pracovní prostředky jen příležitostně nebo nepravidelně, se osobní ochranné 
pracovní prostředky poskytují jen na dobu vykonávané práce. 

(2) Tam, kde přítomnost více jak jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali 
současně více osobních ochranných pracovních prostředků, musí být tyto ochranné 
prostředky vzájemně slučitelné. 

(3) Poskytovat lze pouze ty ochranné prostředky, které byly schváleny příslušnou 
autorizovanou zkušebnou. 

(4) Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků se nesmí nahrazovat 
finančním plněním. 

Článek 5 
(1) Zaměstnanci jsou povinni používat osobní ochranné pracovní prostředky výhradně 

při těch pracovních činnostech, pro které jim byly přiděleny. 
(2) Zaměstnance seznámí s používáním osobních ochranných pracovních prostředků 

vedoucí. 
(3) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni v rozsahu svých funkcí vyžadovat a kontrolovat, 

zda zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky používají. 

Článek 6 
Evidence o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků se vede na osobních 
kartách zaměstnanců. Evidence o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků 
je povinen vedoucí na požádání předložit kontrolním orgánům. 

Článek 7 
Vyřazení osobních ochranných pracovních prostředků se provádí komisionálně odpisem na 
likvidačním protokolu. Při vyřazování osobních ochranných pracovních prostředků je nutno 
postupovat s maximální hospodárností. 

Článek 8 
Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky se poskytují podle seznamu zpracovaného na základě 
zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždicími 
látkami. 

 Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tímto pokynem se ruší pokyn FF MU č. 1/2020 Poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků ze dne 1. dubna 
2020, účinný od 1. dubna 2020. 

(2) Tento pokyn navazuje na směrnici MU č. 10/2009 Stanovení organizace 
zabezpečení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na MU. 

(3) Realizaci tohoto pokynu, jeho výklad a aktualizaci vykonává a zajišťuje tajemník 
fakulty prostřednictvím odborně pověřené osoby. 

(4) Kontrolu tohoto pokynu vykonává tajemník fakulty. 
(5) Tento pokyn nabývá platnosti dnem podpisu. 
(6) Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 11. března 2022. 

 
 

podepsáno elektronicky 
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. 

děkan 
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