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4.2 Vyhodnocení konkrétních podmínek práce pro přidělování OOPP, 
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 
Farmacie, a. s.
Husinecká 137
130 00  Praha 3

VYHODNOCENÍ KONKRÉTNÍCH PODMÍNEK PRÁCE
PRO POSKYTOVÁNÍ OOPP A MČDP

Pracoviště: Činnost: Důvod pro přidělení 
prostředku:

Mzdová účtárna manipulace s dokumenty 
v účetním archivu

mimořádné znečištění oděvu 
vysoušení a praskání pokožky

Úklid v nevýrobních prostorách 
vyjma laboratoří pokožka je vystavena slabě

vysoušení a praskání pokožky 
kvůli agresivním čisticím 
prostředkům

úklid významně znečištěných 
ploch

mimořádné znečištění oděvu 
a vlasů

Mikrobiologická laboratoř
manipulace s materiálem, 
jenž může vyvolat infekční 
onemocnění

možnost vzniku infekčního 
onemocnění

V Praze 15. července 2022  Zpracoval:
       Tomáš Neugebauer
       odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik

4.3 Směrnice pro přidělování OOPP a mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků 
VZOR
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Účinnost od:
2022-09-01

Platnost do: 
odvolání

Datum vydání: 
2022-08-09

Určeno:
všem zaměstnancům

Číslo nadřazeného dokumentu:
---

Číslo nahrazeného dokumentu:
Pracovní pokyn ředitele 
č. 17/2012 

Autor: 
Tomáš Neugebauer
odborně způsobilá osoba 
k prevenci rizik

Podpis: Vypracoval dne:
2022-07-20

Vyjádřil se: Podpis: Dne:
Ing. Karel Novotný
ekonomický náměstek

Ing. Jaroslav Malý
vedoucí výroby

Jana Stránská
zástupce odborové orga-
nizace pro otázky BOZP

2022-07-27

2022-07-25

2022-08-01

Schválil:
Ing. Petr Vetlý
generální ředitel

2022-08-05

Rozdělovník:   č. 1 – sekretariát ředitele (řízená dokumentace)
     č. 2 – referát BOZP a PO
     č. 3 – informační systém Farmacie, a. s. (intranet)
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1   Účel a oblast platnosti dokumentu
K naplnění požadavků stanovených § 104 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení 
vlády č. 390/2021 Sb., § 7, § 39 a přílohy č. 10 nařízení č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a naří-
zení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/425 ve společnosti Farmacie, a. s., a na základě vyhodnocení 
rizik a konkrétních podmínek práce se po projednání s odborovou organizací touto směrnicí stanovuje:
 • seznam osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen „OOPP“), mycích, čisticích a  dezin-

fekčních prostředků, které se bezúplatně vydávají zaměstnancům a dalším osobám, které jsou přímo 
ohroženy riziky působícími ve společnosti Farmacie, a. s.;

 • způsob poskytování, evidování a navracení OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;
 • způsob používání a  udržování OOPP a  dalších prostředků nepodléhajících spotřebě v  použitelném 

stavu.
Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Farmacie, a. s., a na osoby, které se s jejím 
vědomím pohybují na jejím pracovišti a jsou ohroženy některým z rizik.

2   Pojmy a zkratky
CE – označení, kterým výrobce vyjadřuje, že  OOP je ve  shodě s  příslušnými požadavky stanovenými 
v harmonizačních právních předpisech Unie, které upravují jeho umisťování (grafická podoba prohlášení 
o shodě)
MČDP – mycí, čisticí a dezinfekční prostředky
OOP – osobní ochranné prostředky 
OOPP – osobní ochranné pracovní prostředky
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Osobní ochranný pracovní prostředek – ochranný prostředek, který musí chránit zaměstnance před rizi-
ky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a  musí splňovat stanovené požadavky 
(nejedná se  o  pracovní oděv nebo obuv, vyjma případu, kdy oděv nebo obuv podléhají mimořádnému 
opotřebení či znečištění nebo plní ochrannou funkci)
Prostředky – OOPP a MČDP

3   Odpovědnosti a pravomoci
Za dodržování této směrnice jsou odpovědní jednotliví vedoucí zaměstnanci v rozsahu svých funkcí.
Odpovědnosti a pravomoci v jednotlivých fázích systému nakládání s OOPP a MČDP jsou uvedeny v části 
Systém poskytování OOPP, MČDP a ochranných nápojů ve společnosti.
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4   Systém poskytování OOPP a MČDP ve společnosti
4.1   Pořízení OOPP a MČDP
4.1.1 Pro OOPP a MČDP je zřízen sklad OOPP v rámci skladového hospodářství společnosti s takovou záso-

bou prostředků, aby mohl být okamžitě splněn předpokládaný požadavek vedoucího zaměstnance 
na výdej prostředků podle přílohy č. 1 této směrnice.

4.1.2 Včasný nákup prostředků se zajišťuje centrálně přes oddělení zásobování.
4.1.3 Prostředky objednává určený zaměstnanec oddělení zásobování na základě požadavku skladu OOPP, 

který jediný může objednávat tyto prostředky. Vedoucí zaměstnanci mohou prostředky nárokovat 
pouze ve skladu OOPP.
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4.1.4 Při nákupu OOPP kupující zkontroluje, zda je na OOPP, případně na obalu, uvedeno označení CE. 
Dále je nakupující povinen překontrolovat, zda dokumentace přiložená k OOPP kromě názvu a adre-
sy výrobce obsahuje pokyny v českém jazyce uvádějící zejména informace o:
 • používání, skladování, čištění, údržbě, seřizování a dezinfekci;
 • dosahované účinnosti;
 • případném příslušenství OOPP a o charakteristikách příslušných náhradních dílů;
 • případných třídách ochrany odpovídajících různým úrovním rizika a z toho vyplývajících limitů 

užívání; 
 • datu skončení použitelnosti nebo o době životnosti OOPP nebo jeho určitých částí;
 • způsobu balení vhodném pro přepravu;
 • významu všech označení umístěných na OOPP;
 • riziku, před nímž má OOPP chránit;
 • internetové adrese, na  níž je přístup k  EU prohlášení o  shodě (vyjma pracovního oděvu nebo 

obuvi poskytnuté z důvodu mimořádného opotřebení nebo znečištění).

OOPP nesmí být používán, pokud není označen symbolem CE (vyjma pracovního oděvu nebo obuvi po-
skytnuté z důvodu mimořádného opotřebení nebo znečištění).

4.1.5 Nakupované OOPP musejí odpovídat podmínkám pro přidělení zaměstnancům, neboť používání 
OOPP nesmí představovat další riziko. Pokud přidělované OOPP pro konkrétního zaměstnance vyža-
duje některé úpravy (například zabudování dioptrických skel do ochranných brýlí), musí být zajištěn 
nákup takto upravených OOPP nebo jejich následná úprava u firmy, jež vyrábí nebo do České re-
publiky dodává stanovené OOPP (zajišťuje stanovení shody) – nikoliv tedy pouze u distribuční firmy. 
Před nákupem speciálně upraveného OOPP musí být zjištěno, zda není možné zvolit ekonomicky 
výhodnější způsob, při kterém budou zároveň dodrženy všechny požadavky na pořízení a používání 
konkrétního OOPP (například zakoupení ochranného obličejového štítu, který může být použit přes 
dioptrické brýle). Nákup speciálně upraveného OOPP musí být schválen ekonomickým náměstkem.
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