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Tento dokument je v souladu s nařízením vlády č. 390/2021  Sb. v platném znění, které 
ukládá zaměstnavateli povinnost vyhodnotit rizika na pracovišti a jejich vliv na zdraví 
zaměstnanců, tento stav zpracovat do tabulky „ Vyhodnocení rizik pro poskytování 
osobních ochranných prostředků“, která je součástí výše citovaného právního předpisu 
jako příloha. 
 
       Hodnocení se týká všech pracovních činností. 
 

 Zásady pro poskytování OOPP 
 

NV č. 390/2021 Sb. v platném znění 
 

kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků 

 
 
Vyhodnocení poskytování OOPP na statku. Seznam poskytovaných OOPP je pouze 
doporučující pro vedoucího katedry, který je povinen zvážit a rozhodnout jaká rizika se na 
jeho pracovišti vyskytují a na základě toho je povinen poskytnout osobní ochranné 
prostředky. Vedoucí katedry stanoví seznam poskytovaných OOPP svým zaměstnancům a 
zajistí předání OOPP proti podpisu na evidenční kartu. Dále prokazatelným způsobem zajistí 
seznámení s rizikem a OOPP.  
 

Doporučené OOPP 
 

PROFESE/PRÁCE 
 

zemědělský dělník v rostlinné výrobě, živočišné, odborný pracovník v zemědělství 

 
Vyhodnocení OOPP: (prostředek – riziko) 
 
- Gumovky - mokré prostředí 
- Pevná obuv - uklouznutí, pád, poranění nohy zvířetem o tom zda je nezbytné mít pevnou špičku 

rozhodne VZ, dle rizika pohmoždění prstů při konané práci 
- Montérky, (oblek) – nadměrné znečištění, zápach 
- Čepice letní, zimní – chlad, horko 
- Rukavice gumové – ponoření, postříkání 
- Rukavice – zašpinění, drobná poranění 
- Brýle, nebo štít proti stříkajícím kapalinám – při práci s chemickými látkami 

 
Doba životnosti OOPP: 
 

OOPP se vydávají při nástupu zaměstnance na funkci a dále při poškození OOPP, případně po 
skončení expirace OOPP. Orientační doba životnosti 24 měsíců.  
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Výdej MČDP 
 
Zaměstnanci vykonávají práci čistou – proto jsou MČDP doplňovány na soc. 
zařízeních.  
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Tabulka pro vyhodnocení rizik pro výběr a použití osobních ochranných prostředků 
Pracovní zařazení:   zemědělský dělník v rostlinné výrobě, živočišné, odborný pracovník v zemědělství  
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