
 
495/2001 Sb. 

NAŘĺZENĺ VLÁDY 
ze dne 14. listopadu 2001, 

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytov ání 
osobních ochranných pracovních prost ředk ů, mycích, čisticích a 

dezinfek čních prost ředk ů 

Vláda na řizuje podle § 133a odst. 6 zákona č. 65/1965 Sb., 
zákoník práce, ve zn ění zákona č. 155/2000 Sb.: 

§ 1 

Tímto na řízením se v souladu s právem Evropských 
spole čenství1) stanoví rozsah a bližší podmínky poskytová ní 
osobních ochranných pracovních prost ředk ů (dále jen "ochranné 
prost ředky"), mycích, čisticích a dezinfek čních prost ředk ů. 

§ 2 

Ochrannými prost ředky pro ú čely tohoto na řízení nejsou 

a)   běžné pracovní od ěvy a obuv, které nejsou ur čeny k ochran ě 
zdraví zam ěstnanc ů p řed riziky a které nepodléhají p ři 
práci mimo řádnému opot řebení nebo zne čišt ění, 

b)   výstroj a vybavení záchranných sbor ů a služeb 
vykonávajících činnost podle zvláštních právních 
předpis ů,2) 

c)   speciální ochranné prost ředky používané v armád ě nebo 
pořádkových a bezpe čnostních silách, 

d)   výstroj a vybavení používané p ři provozu na pozemních 
komunikacích,3) 

e)   sportovní výstroj a vybavení, 

f)   ochranné prost ředky ur čené pro sebeobranu, 

g)   prost ředky pro zjiš ťování a signalizování rizik a 
škodlivin na pracovišti. 

§ 3 

(1) Ochranné prost ředky musí 

a)   být po dobu používání ú činné proti vyskytujícím se rizik ům 
a jejich používání nesmí p ředstavovat další riziko, 

b)   odpovídat podmínkám na pracovišti, 

c)   být p řizp ůsobeny fyzickým p ředpoklad ům jednotlivých 
zaměstnanc ů, 

d)   respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav 
zaměstnanc ů. 



(2) Tam, kde p řítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, 
aby zam ěstnanci používali sou časn ě více ochranných prost ředk ů, 
musí být tyto ochranné prost ředky vzájemn ě slu čitelné. 

(3) Zam ěstnanci musí být s používáním ochranných prost ředk ů 
seznámeni. Používání ochranných prost ředk ů více zam ěstnanci je 
možné pouze v p řípad ě, že byla u čin ěna opat ření, která zamezí 
ohrožení p řenosnými chorobami. 

(4) Zp ůsob, podmínky a dobu používání ochranných prost ředk ů 
stanoví zam ěstnavatel na základ ě četnosti a závažnosti 
vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracovišt ě 
a s p řihlédnutím k vlastnostem t ěchto ochranných prost ředk ů. 

§ 4 

(1) P ři hodnocení rizik pro výb ěr a použití ochranných 
prost ředk ů se postupuje zejména podle p řílohy č. 1 k tomuto 
nařízení. 

(2) P ři výb ěru ochranných prost ředk ů se postupuje zejména 
podle p říloh č. 2 a 3 k tomuto na řízení. 

§ 5 

(1) K p ředcházení vzniku a ší ření infek čních onemocn ění 
poskytne zam ěstnavatel dezinfek ční prost ředky. Za dezinfek ční 
prost ředky se považují též ochranné masti s dezinfek čním 
účinkem. 

(2) Zam ěstnanc ům, kte ří p řicházejí do styku s látkami, jež 
mohou zp ůsobit podrážd ění pokožky nebo zne čišt ění zam ěstnance, 
poskytne zam ěstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí 
prost ředky, jejichž doporu čené množství je uvedeno v p říloze 
č. 4 k tomuto na řízení, p řípadn ě regenera ční krémy a masti. 

§ 6 

Toto na řízení nabývá ú činnosti dnem 1. ledna 2002. 

Předseda vlády: 
Ing. Zeman v. r. 

1. místop ředseda vlády 
a ministr práce a sociálních v ěcí: 

PhDr. Špidla v. r. 

  


