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Stavební dělník se neobejde 
bez ochranné přilby a nepro-
mokavé bundy, pokrývač 
střech nebo pracovník v mok-
rých provozech zase potřebuje 
protiskluzové boty, brusička 
skla bez ochranného šátku ris-
kuje skalpování točící se hříde-
lí a zdravotní sestra se neobe-
jde bez speciálních rukavic a 
náustku...

 Lenka Kopčáková

ŽN dnes zjišťují, jak je to s použí-
váním osobních ochranných pracov-
ních prostředků (OOPP) a na co mají 
zaměstnanci nárok. Čerpáme z § 104 
Zákoníku práce a přístupných zdrojů, 
např. práce.cz.

V řadě zaměstnání či výrobních pro-
vozech jsou OOPP nezbytné a povin-
né. Chrání zaměstnance před půso-
bením mechanických, chemických 
a biologických rizik, které by mohly 
ohrozit jejich život, bezpečnost nebo 
zdraví při práci. 

Za OOPP se považují též pracov-
ní oděvy nebo obuv poskytované 
zaměstnancům v prostředí, v němž 
oděv nebo obuv podléhá při práci 
mimořádnému opotřebení nebo zne-
čištění.

Povinnost používat 
a kontrolovat

Zaměstnanec je povinen přidělené 
ochranné pracovní pomůcky použí-
vat  při výkonu práce, jinak porušuje 

bezpečnostní předpisy, což zaměstna-
vatel má pravidelně kontrolovat.

Povinností zaměstnavatele  je udržo-
vat OOPP v použitelném  stavu. Roz-
sah poskytovaných věcí pak vychází z 
vyhodnocení rizik a konkrétních pra-
covních podmínek na pracovišti.

Jak také stojí v § 104 Zákoníku 
práce, povinnosti zaměstnavatele 
je  poskytovat zaměstnanci zdarma i 
mycí, čisticí a dezinfekční prostředky 
na základě rozsahu znečištění kůže a 
oděvu. Na pracovištích s nevyhovují-
cími mikroklimatickými podmínkami 
též ochranné nápoje.

Poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků nesmí také 
zaměstnavatel nahrazovat fi nančním 

plněním s tím, že pracovník si ochran-
né pomůcky koupí sám. Nemusel 
by koupit správně. Všechny ochran-
né pomůcky a oděvy, které podnik 
zaměstnancům kupuje, totiž musí 
mít označení CE (splnění evropských 
norem).

Zaměstnavatel také nemá prá-
vo žádat po zaměstnanci jakoukoliv 
fi nanční náhradu nebo spoluúčast na 
těchto pracovních oděvech a ochran-
ných pomůckách. 

Kdy je nárok na nové...
Každá ochranná pracovní pomůc-

ka se časem opotřebí. Třeba pracovní 
rukavice či boty, ochranné brýle, oděv, 
svářečské kukly či zástěry...  Povinnos-
tí zaměstnavatele je pořídit pracovní-
kovi pomůcky nové. Běžnou praxí je, 
že je vyměňuje pouze oproti vrácení 
těch opotřebovaných. 

I když zákoník práce ani nařízení 
vlády neuvádějí bližší defi nici pojmu 
mimořádné opotřebení a znečištění, 
pomáhá si praxe většinou pojmem 
platným dle dřívějších předpisů. O 
mimořádné opotřebení tedy jde, 
pokud jsou oděv nebo obuv po roce 
užívání nepoužitelné a  neplní svůj 
účel. 

Něco jiného však je, pokud zaměst-
nanec s ochrannými pomůckami 

nebo stejnokrojem nezachází šetrně 
a poničí je vlastní vinou. Např. když 
si uniformu propálí cigaretou, novou 
součást nebo opravu si musí uhradit 
sám...

Běžné pracovní
oděvy a obuv

Jestliže oděv, ve kterém zaměstna-
nec pracuje, není omezen normami 
bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci, tak není povinností zaměstnavatele 
hradit tento oděv nebo na něj jakko-
liv fi nančně přispívat. Zaměstnanec si 
běžný pracovní oděv a obuv pořizuje 
sám a zaměstnavatel může stanovit 
parametry takového oblečení. 

Úředníci a manažeři
Také běžné oblečení do kancelá-

ře si zaměstnanci musí hradit sami. 
V některých fi rmách a úřadech, kde 
je např. v úředních hodinách pře-
depsáno chodit v obleku a kostým-
cích, mohou zaměstnanci dostá-
vat příspěvky na ošatné. Povinností 
zaměstnavatele to ale není.

Lidé ve stejnokrojích
Mohou to být vojáci, policis-

té, zdravotníci, ale i zaměstnanci v 
dopravě a v obchodech...

Jejich zaměstnavatelé požadují, 
aby při práci nosili určené jednotné 
oblečení, což mívá i význam souná-
ležitosti k zaměstnavateli. 

Sice se nejedná o osobní ochran-
né pracovní prostředky, ale  zaměst-
navatel většinou toto jednotné oble-
čení zajišťuje zaměstnancům na své 
náklady.

Speciální hygienické provozy
Při výkonu některých prací ve spe-

ciálním hygienickém nebo techno-
logickém prostředí poskytuje fi rma 
zaměstnancům speciální pracovní 
oděv, včetně pokrývky hlavy. Sice 
nemá charakter osobních ochran-
ných pracovních prostředků, ale 
zabraňuje dotyku choulostivých 
výrobků s lidskou pokožkou či spa-
denými vlasy. 

Pracovní oděvy a ochranné prostředky

Cení si nové zakázky
Kontrakt na dodávku kovacího souboru podepsala v Japonsku žďárská spo-

lečnost Žďas. Odběratelem zakázky za téměř 200 milionů korun je společ-
nost Nakamura Iron Works Co. Ltd.

Nákup technicky náročného zařízení od jiného než japonského výrobce je 
v této asijské zemi výjimečný. 

Ve velké konkurenci nakonec japonská kovárna vsadila na řešení a zkuše-
nosti se spol. ŽĎAS. První lis této značky si pořídila již počátkem 80. let.  
Nynější kovací soubor je již čtvrtý a skládá se z hydraulického lisu o síle 
3300/4000 tun, otočného zvedacího stolu a otočného kovacího stolu. 

Žďárská společnost také kovárně zmodernizovala tři lisy japonské proveni-
ence. -lko-

PŘIDĚLENÉ ochranné pracovní pomůcky má zaměstnanec za povinnost použí-
vat. Ilustrační snímek z prodejny KODEX Knofl íček.  Foto: Lenka Kopčáková 


