
                          21/2003 Sb.  
                         NA ŘÍZENÍ VLÁDY  
                    ze dne 9. prosince 2002,  
         kterým se stanoví technické požadavky na o sobní  
                       ochranné prost ředky  
  
     Vláda   na řizuje  podle   §   22   zákona  č.   22/1997  Sb.,  
o technických  požadavcích  na  výrobky   a  o  zm ěně  a  dopln ění  
některých  zákon ů, ve  zn ění zákona   č. 71/2000  Sb. a  zákona č.  
205/2002 Sb., (dále  jen "zákon") k provedení §  11 a odst. 2 písm.  
c), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 z ákona:  
  
                               § 1  
  
                       Základní ustanovení  
  
     (1)  Tímto  na řízením  se   v  souladu  s  právem  Evropských  
spole čenství1)  stanoví  technické  požadavky  na  osobní  ochranné  
prost ředky.  
  
     (2)  Pro   ú čely  tohoto  na řízení  se   za  osobní  ochranný  
prost ředek považuje každé za řízení nebo prost ředek ur čený k nošení  
nebo  držení  jednotlivcem  pro  ochranu  p řed  jedním  nebo  více  
zdravotními a bezpe čnostními riziky. Za osobní ochranný prost ředek  
se rovn ěž považuje  
a) technická sestava, tvo řená  n ěkolika výrobcem nedíln ě spojenými  
   za řízeními  nebo  prost ředky,  pro  ochranu  jednotlivce  proti  
   jednomu nebo více potenciáln ě sou časn ě p ůsobícím rizik ům,  
b) ochranné  za řízení  nebo  prost ředek  spojené  odd ěliteln ě nebo  
   neodd ěliteln ě s osobní výstrojí  bez ochranného ú činku, nošenou  
   nebo drženou jednotlivcem p ři provád ění ur čité činnosti,  
c) vym ěnitelná sou částka osobního  ochranného prost ředku, která je  
   nezbytná pro  jeho bezchybnou funkci a  je použi ta výhradn ě pro  
   tento prost ředek.  
  
     (3)  Jakýkoli  systém  uvád ěný  na  trh  spole čně  s  osobním  
ochranným  prost ředkem,  ur čený  pro  p řipojení  k jinému vn ějšímu  
dopl ňkovému  za řízení,  je  považován   za  nedílnou  část  tohoto  
prost ředku,  a to  i tehdy,  jestliže tento  systém není ur čen pro  
stálé nošení nebo držení uživatelem po celou dobu, kdy je vystaven  
riziku.  
  
     (4)  Pro   ú čely  tohoto  na řízení  se   za  osobní  ochranné  
prost ředky nepovažují  
a) osobní  ochranné  prost ředky,  které  jsou  stanoveným výrobkem  
   podle jiného na řízení vlády  vydaného k provedení zákona, které  
   stanoví  podmínky  pro  jejich  uvedení  na  trh  a požadavky na  
   bezpe čnost,  
b) osobní ochranné prost ředky vymezené  seznamem výrobk ů v p říloze  
   č. 1 k tomuto na řízení nezávisle na tom, zda jsou vyjmuty podle  
   písmena a).  
  
     (5) Stanovenými výrobky podle  tohoto na řízení jsou ve smyslu  
§ 12 odst. 1 písm. a) zákona osobní ochranné prost ředky.  
--------------------------------------------------- ---------------  
1) Sm ěrnice  Rady  89/686/EHS  z  21.  prosince  1989 o s bližování  
   právních  p ředpis ů  členských  stát ů,  týkajících  se  osobních  
   ochranných  prost ředk ů,   ve  zn ění  sm ěrnic   Rady  93/68/EHS,  
   93/95/EHS a sm ěrnice Evropského parlamentu a Rady 96/58/ES.   
  
                               § 2  



  
         Podmínky uvedení osobních ochranných prost ředk ů  
                       na trh a do provozu  
  
     (1)  Osobní   ochranné  prost ředky  musí   spl ňovat  základní  
požadavky na bezpe čnost a na ochranu zdraví stanovené v p říloze č.  
2 k tomuto  na řízení (dále jen  "základní požadavky") a  mohou být   
uvád ěny  na trh  a do  provozu, pouze  pokud p ři  řádném udržování  
a používání pro zamýšlený ú čel chrání zdraví a zaru čují bezpe čnost  
uživatel ů, aniž by tím došlo k ohrožení zdraví, bezpe čnosti jiných  
osob, domácích a hospodá řských zví řat nebo majetku.  
  
     (2)  Základní  požadavky  se  považují  za  sp ln ěné, pokud je  
osobní  ochranný  prost ředek  ve  shod ě  s  harmonizovanou  českou  
technickou  normou,  pop řípad ě  se  zahrani ční  technickou  normou  
přejímající  v  členských  státech  Evropské  unie  harmonizovanou  
evropskou normu (§ 4a zákona).  
  
     (3)  Osobní  ochranný  prost ředek,  který nespl ňuje požadavky  
tohoto na řízení, m ůže být p ředvád ěn nebo vystavován na veletrzích,  
výstavách a podobn ě, jen pokud  viditelný nápis upozor ňuje na tuto  
skute čnost a  na zákaz jeho  poskytnutí nebo použití  pro  jakýkoli  
účel, dokud osobní ochranný prost ředek nebude uveden výrobcem nebo  
jeho zplnomocn ěným zástupcem do souladu s tímto na řízením.   
  
                               § 3  
  
                    Postupy posuzování shody  
  
     (1)  P řed  uvedením  osobního  ochranného  prost ředku  na trh  
výrobce  nebo  jeho  zplnomocn ěný  zástupce  shromáždí  technickou  
dokumentaci v rozsahu stanoveném v p říloze č. 3 k tomuto na řízení,  
aby  mohla  být  v  p řípad ě  pot řeby  p ředložena  orgán ům  dozoru,  
zajiš ťuje  ES  p řezkoušení  typu  podle  §  4, s výjimkou osobních  
ochranných  prost ředk ů, které  jsou uvedeny  v odstavci  2, a dále  
postupuje podle § 7.  
  
     (2) U  osobních ochranných prost ředk ů  jednoduché konstrukce,  
jejichž  návrh  vychází  z  toho,  že  uživatel m ůže sám zhodnotit  
úrove ň ochrany poskytované  proti jednotlivým postupn ě ú činkujícím  
minimálním  rizik ům,  jež  mohou  být  v čas  a bezpe čně uživatelem  
rozpoznána, se  ES p řezkoušení typu nevyžaduje.  Do této kategorie  
pat ří  výhradn ě  osobní  ochranné  prost ředky  ur čené  pro ochranu  
uživatele proti  
a) mechanickému p ůsobení,  jehož ú činky jsou  povrchové (nap říklad  
   zahradnické rukavice, náprstky),  
b) slab ě  agresivním  čisticím  prost ředk ům,  jejichž  ú činek  lze  
   snadno  vylou čit  (nap říklad  ochranné  rukavice proti z ředěným  
   roztok ům čisticích p řípravk ů),  
c) rizik ům  p ři  manipulaci  s  horkými  p ředměty, které nevystaví  
   uživatele  teplotám  p řevyšujícím   50  st.C  nebo  nebezpe čným  
   náraz ům   (nap říklad   rukavice,   zást ěry   pro  profesionální  
   používání),  
d) klimatickým  vliv ům, které  však nejsou  mimo řádné ani extrémní  
   (nap říklad pokrývka hlavy, sezonní od ěv, obuv),  
e) slabým náraz ům  a vibracím, které  nepostihují životn ě d ůležité  
   části t ěla a jejichž ú činky nemohou zp ůsobit nevratná poškození  
   (nap říklad  lehké  ochranné   p řilby  proti  skalpování  vlas ů,  
   rukavice, lehká obuv),  
f) slune čnímu zá ření (slune ční brýle).  
  



     (3)  U  osobních  ochranných  prost ředk ů  složité  konstrukce  
ur čených   k  ochran ě   proti  smrtelnému   nebezpe čí  nebo  proti  
nebezpe čím,  která mohou  vážn ě a  nevratn ě poškodit  zdraví a kde  
návrh  vychází z  toho,  že  jejich bezprost řední  ú činky uživatel  
nemůže v čas  rozpoznat, zajiš ťuje výrobce  krom ě postupu uvedeného  
v odstavci  1   podle  své  volby   kontrolu  vyráb ěných  osobních  
ochranných prost ředk ů  bu ď postupem podle  § 5 nebo  § 6. Do  této  
kategorie pat ří výhradn ě  
a) filtra ční prost ředky pro ochranu  dýchacích orgán ů proti pevným  
   a kapalným   aerosol ům  nebo   proti  dráždivým,   nebezpe čným,  
   toxickým nebo radioaktivním plyn ům,  
b) prost ředky  pro  ochranu  dýchacích  orgán ů  zajiš ťující  plnou  
   izolaci v ůči okolní atmosfé ře, v četn ě p řístroj ů pro potáp ění,  
c) osobní  ochranné prost ředky  poskytující pouze  časov ě omezenou  
   ochranu  proti  chemickému  p ůsobení  nebo  proti  ionizujícímu  
   zá ření,  
d) zásahové prost ředky pro použití v horkých prost ředích, s ú činky  
   srovnatelnými se  vzduchem o teplot ě  100 st.C nebo  vyšší, kde  
   m ůže nebo nemusí být infra červené zá ření, plameny nebo rozst řik  
   velkého množství roztaveného materiálu,  
e) zásahové  prost ředky  pro   použití  v  chladných  prost ředích,  
   s ú činky  srovnatelnými se  vzduchem  o  teplot ě -50  st.C nebo  
   nižší,  
f) osobní ochranné prost ředky chránící p řed pádem z výšky,  
g) osobní ochranné  prost ředky proti rizik ům  vyvolaným elekt řinou  
   a nebezpe čným nap ětím nebo prost ředky  užívané jako izolace p ři  
   práci pod vysokým nap ětím.  
  
     (4) Doklady  o posouzení shody  (§ 13 odst.  7  zákona), které  
uchovává výrobce nebo jeho  zplnomocn ěný zástupce, zahrnují soubor  
technické  dokumentace,  ES  prohlášení  o  shod ě  a ES certifikát  
přezkoušení typu.   
  
                               § 4  
  
                       ES p řezkoušení typu  
  
     (1) ES  p řezkoušení typu je  postup, p ři kterém  notifikovaná  
osoba2) zjiš ťuje a osv ědčuje  shodu osobního ochranného prost ředku  
s požadavky tohoto na řízení.  
  
     (2)  Žádost o  ES p řezkoušení  typu podává  výrobce nebo jeho  
zplnomocn ěný   zástupce  jedné   z  notifikovaných   osob  vy brané  
s ohledem  na druh  osobního ochranného  prost ředku, který  má být  
posuzován. K  žádosti se p řikládá p řiměřený  po čet vzork ů výrobku.  
Žádost musí obsahovat  
a) identifika ční údaje o výrobci  nebo jeho zplnomocn ěném zástupci  
   a závodu,  který osobní  ochranné prost ředky  vyrábí (u fyzické  
   osoby  jméno a  p říjmení a  trvalý pobyt  nebo místo podnikání,  
   u právnické osoby název nebo obchodní firmu a je jí sídlo),  
b) výrobcem dodaný soubor technické dokumentace, uv edený v p říloze  
   č. 3 k tomuto na řízení.  
  
     (3) Notifikovaná osoba p ři ES p řezkoušení typu  
a) p řezkoumá  soubor  technické  dokumentace  dodaný výr obcem, aby  
   zjistila jeho vhodnost  s ohledem na technické n ormy  podle § 2  
   odst. 2. Pokud výrobce nepoužil technické normy podle § 2 odst.  
   2,  nebo je  použil pouze  částe čně, nebo  v p řípad ě, že takové  
   normy neexistují,  musí notifikovaná osoba  p řezkoumat vhodnost  
   technických specifikací použitých výrobcem, aby zjistila jejich  
   soulad  se  základními  požadavky,  a  to  d říve, než p řezkoumá  



   výrobcem dodaný soubor technické dokumentace,  
b) p řezkouší vzorek výrobku tak, že  
   1. ov ěří, zda byl osobní  ochranný prost ředek vyroben v souladu  
      se  souborem technické  dokumentace dodaným  výrobcem a  zda  
      m ůže být použit zcela bezpe čně pro sv ůj zamýšlený ú čel,  
   2. provede  nezbytné posouzení  a zkoušky,  aby zjistila  shodu  
      vzorku výrobku s technickými normami podle § 2 odst. 2, a  
   3. pokud výrobce nepoužil, nebo pouze částe čně použil technické  
      normy  podle §  2 odst.  2 nebo  v p řípad ě,  že takové normy  
      neexistují,  provede notifikovaná  osoba nezb ytné  posouzení  
      a zkoušky,   aby  zjistila   shodu  výrobku   s  technickými  
      specifikacemi  použitými  výrobcem,   a  soul ad  výrobku  se  
      základními požadavky.  
  
     (4)  Jestliže vzorek  výrobku odpovídá  základ ním požadavk ům,  
notifikovaná  osoba vydá  žadateli certifikát  ES p řezkoušení typu  
(dále jen  "certifikát"). Certifikát obsahuje  záv ěry p řezkoušení,  
podmínky   spojené   s   jeho    vydáním,   popisy   a   zobrazení  
certifikovaného osobního  ochranného prost ředku nezbytné  pro jeho  
identifikaci.  
  
     (5)  Ú řad  pro  technickou  normalizaci,  metrologii a stá tní  
zkušebnictví  (dále  jen  "Ú řad"),  Komise Evropských spole čenství  
(dále jen "Komise"), ostatní notifikované osoby a p říslušné orgány  
členských  stát ů Evropské  unie  mohou  na požádání  obdržet kopii  
certifikátu  a  na  od ůvodn ěnou  žádost  kopii  souboru  technické  
dokumentace  dodaného  výrobcem  a   kopii  zprávy  o  provedených  
posouzeních a zkouškách.  
  
     (6) Notifikovaná osoba, která odmítne vydat ce rtifikát, o tom  
informuje Ú řad a p říslušné notifikované osoby. Notifikovaná osoba,  
která zruší  certifikát, o tom  informuje Ú řad a  p říslušné orgány  
členského státu Evropské unie, ve kterém byl certifi kát vydán.  
--------------------------------------------------- ---------------  
2) § 2  písm.  i)  zákona  č.  22/1997  Sb.,  ve  zn ění  zákona č.  
   205/2002 Sb.   
  
                               § 5  
  
                ES systém řízení jakosti výrobku  
  
     (1) ES systém řízení jakosti výrobku je postup, p ři kterém  
a) výrobce p řijme  veškerá opat ření k zajišt ění  toho, aby výrobní  
   postup v četn ě  výstupní kontroly a  zkoušek osobních ochranných  
   prost ředk ů  zajiš ťoval  stejnorodost   výroby,  shodu  osobního  
   ochranného prost ředku  s typem popsaným  v certifikátu a  shodu  
   s p říslušnými základními požadavky,  
b) notifikovaná osoba  zvolená výrobcem provede  ne zbytné kontroly  
   osobních ochranných prost ředk ů provád ěné nahodile v intervalech  
   kratších než jeden rok.  
  
     (2)   Vzorek   osobního    ochranného   prost ředku   odebraný  
notifikovanou  osobou  se  pro  ú čely  prokázání  shody  podrobuje  
zjišt ěním  a zkouškám  uvedeným v  technických normách  p odle §  2  
odst.  2 nebo  nezbytným k  prokázání shody  výrobk u se základními  
požadavky.  
  
     (3) Pokud  výrobce zvolil ke kontrole  podle o dstavce 1 písm.  
b)  notifikovanou  osobu  jinou  než  tu,  která  v ydala p říslušný  
certifikát,  zvolená  notifikovaná  osoba  v  p řípad ě  obtíží  p ři  
posuzování shody vzorku spolupracuje s notifikovano u osobou, která  



certifikát vydala.  
  
     (4) Notifikovaná  osoba poskytne výrobci  prot okol o zkoušce.  
Jestliže je v záv ěru protokolu uvedeno, že výroba není stejnorodá,  
že se  kontrolovaný osobní ochranný  prost ředek neshoduje s  typem  
popsaným  v  certifikátu,  nebo  že  nespl ňuje základní požadavky,  
přijme notifikovaná osoba opat ření p řiměřená závažnosti zjišt ěných  
chyb a informuje Ú řad.  
  
     (5) Výrobce na požádání  p ředloží protokol notifikované osoby  
orgán ům dozoru.   
  
                               § 6  
  
               Systém zajišt ění ES jakosti výroby  
                     prost řednictvím dohledu  
  
     (1) Systém zajišt ění ES jakosti  výroby je postup, p ři kterém  
notifikovaná  osoba  schvaluje  u  výrobce  systém  řízení jakosti  
a dohledem podle odstavce 6 zjiš ťuje, zda výrobce dodržuje závazky  
vyplývající ze schváleného systému řízení jakosti.  
  
     (2)  Výrobce podá  u  notifikované  osoby, kte rou  si zvolil,  
žádost o schválení systému řízení jakosti. Žádost musí obsahovat  
a) všechny informace vztahující se  k p říslušné kategorii osobního  
   ochranného prost ředku, pop řípad ě  v četn ě dokumentace vztahující  
   se k certifikovanému vzorku,  
b) dokumentaci o systému řízení jakosti a  
c) závazek  výrobce,  že  bude  plnit  povinnosti  vyplývající  ze  
   systému řízení  jakosti a bude  jej udržovat, aby  byl i nad ále  
   p řiměřený a ú činný.  
  
     (3) Výrobce  v rámci systému  řízení jakosti podrobuje  každý  
osobní ochranný  prost ředek p řezkoušení v rozsahu  podle § 5 odst.  
2 pro  posouzení jeho  shody s  p říslušnými základními  požadavky.  
Dokumentace systému řízení jakosti musí obsahovat zejména popis  
a) cíl ů  jakosti,  organiza ční   struktury,  rozsah ů  odpov ědnosti  
   vedení a  jejich pravomocí a  odpov ědností, pokud jde  o jakost  
   výrobk ů,  
b) kontrol a zkoušek, které musí být provedeny po v ýrob ě, a  
c) prost ředk ů umož ňujících dozor nad efektivním fungováním systému  
   řízení jakosti.  
  
     (4) Notifikovaná osoba  
a) posoudí  systém  řízení  jakosti  s  cílem  ur čit,  zda spl ňuje  
   ustanovení  odstavce  3;  u  systém ů  jakosti,  které používají  
   p říslušnou normu, se p ředpokládá shoda s t ěmito ustanoveními,  
b) provádí  v rámci  auditu všechna  nezbytná objek tivní hodnocení  
   složek systému řízení jakosti  a zejména kontroluje, zda systém  
   zajiš ťuje  shodu  vyráb ěných   osobních  ochranných  prost ředk ů  
   s typem popsaným v certifikátu, a  
c) oznámí  rozhodnutí obsahující  výsledky kontroly   s od ůvodn ěním  
   výrobci.  
  
     (5)  Výrobce informuje  notifikovanou osobu,  která schválila  
systém řízení jakosti, o všech plánovaných zm ěnách tohoto systému.  
Notifikovaná  osoba  p řezkoumá  navrhované  zm ěny  a rozhodne, zda  
změněný systém řízení jakosti odpovídá p říslušným ustanovením. Své  
rozhodnutí  oznámí výrobci.  Oznámení obsahuje  záv ěry p řezkoumání  
a od ůvodn ěné rozhodnutí o posouzení.  
  



     (6) Dohled nad výrobcem  provozovaným systémem  řízení jakosti  
výroby  je postup,  jehož ú čelem  je zajistit,  aby výrobce  řádně  
plnil  povinnosti   vyplývající  ze  schváleného   systému  řízení  
jakosti. V rámci tohoto postupu  
a) výrobce umožní  notifikované osob ě pro  ú čely dohledu vstup  do  
   prostor ur čených  pro kontrolu, zkoušení  a skladování osobníc h  
   ochranných   prost ředk ů  a   poskytne  jí   všechny  požadované  
   informace, zejména  
   1. dokumentaci o systému řízení jakosti,  
   2. technickou dokumentaci a  
   3. p říru čky řízení jakosti,  
b) notifikovaná osoba provádí pravideln ě  audit, aby zajistila, že  
   výrobce  udržuje  a  používá  schválený  systém řízení jakosti;  
   kopii zprávy o auditu p ředá výrobci,  
c) notifikovaná  osoba  m ůže  uskute čnit  u  výrobce  i neohlášené  
   návšt ěvy;  v  p řípad ě  takových  návšt ěv  poskytne notifikovaná  
   osoba  výrobci  zprávu  o  návšt ěvě,  a  jestliže je to ú čelné,  
   i zprávu o auditu,  
d) výrobce p ředloží na požádání orgán ům dozoru zprávu notifikované  
   osoby.   
  
                               § 7  
  
                     ES prohlašování o shod ě  
  
     ES prohlašování o shod ě je část postupu posuzování shody, p ři  
které výrobce nebo jeho zplnomocn ěný zástupce  
a) vypracovává  prohlášení  za  ú čelem  jeho p ředložení p říslušným  
   orgán ům,  p ři čemž použije  formulá ře uvedeného  v p říloze  č. 4  
   k tomuto   na řízení,   jímž   osv ědčuje,   že  osobní  ochranný  
   prost ředek  uvád ěný  na  trh  je  ve  shod ě  s požadavky tohoto  
   na řízení,  
b) opat řuje  každý osobní  ochranný prost ředek  ozna čením CE podle  
   § 8.   
  
                               § 8  
  
                  Ozna čení CE a jiné ozna čování  
  
     (1) Ozna čení CE, jehož grafická podoba je stanovena zvláštní m  
právním p ředpisem,3) se umis ťuje  na každý kus osobního ochranného  
prost ředku  tak,   aby  toto  ozna čení   bylo  viditelné,  čitelné  
a nesmazatelné  po celou  p ředpokládanou dobu  životnosti osobního  
ochranného  prost ředku.  Pokud  to  však  s  ohledem na vlastnosti  
výrobku není možné, m ůže být ozna čením CE opat řen obal. Jednotlivé  
části ozna čení CE musí mít  zásadn ě stejnou výšku, která nesmí být  
menší než  5 mm; u  osobních ochranných prost ředk ů  malých rozm ěr ů  
nemusí  být  tyto  minimální  rozm ěry  dodrženy.  Osobní  ochranný  
prost ředek nesmí  být opat řen ozna čením, které  by mohlo kohokoliv  
uvád ět v omyl, pokud jde o ozna čení CE.  
  
     (2)  V  p řípad ě  ú časti  notifikované  osoby  ve  fázi řízení  
výroby,  jak  je  uvedeno  v  §  5  a  6,  musí  bý t dopln ěno její  
identifika ční číslo.  
  
     (3)  Osobní  ochranný  prost ředek  nebo  jeho  obal  m ůže být  
opat řen  jakýmkoli  dalším  ozna čením,  pokud  tím  nebude snížena  
viditelnost a čitelnost ozna čení CE.  
  
     (4) Ozna čení CE na osobním ochranném prost ředku vyjad řuje, že  
výrobek  spl ňuje technické  požadavky stanovené  ve všech právní ch  



předpisech,  které  se  na  n ěj  vztahují  a  které  toto ozna čení  
stanovují nebo umož ňují, a že byl p ři posouzení jeho shody dodržen  
stanovený  postup.  Jestliže  však  jeden  nebo  n ěkolik  právních  
předpis ů po p řechodnou dobu p řipouští, aby výrobce zvolil, kterými  
ustanoveními se bude řídit, pak  ozna čení CE vyjad řuje shodu pouze  
s t ěmi právními  p ředpisy nebo jejich  ustanoveními, které výrobce  
použil. V tomto p řípad ě musí  být v dokumentaci, upozorn ěních nebo  
návodech, požadovaných  doty čnými právními p ředpisy  a p řiložených  
k p říslušným  výrobk ům,  uvedeny  údaje  o odpovídajících právních  
předpisech Evropských spole čenství nebo jejich ustanoveních, které  
výrobce použil.  
--------------------------------------------------- ---------------  
3) Na řízení  vlády č.  291/2000  Sb.,  kterým se  stanoví grafická  
   podoba ozna čení CE.   
  
                               § 9  
  
             Oznámení o uložení ochranného opat ření  
  
     V  p řípad ě, že  bylo pro  osobní ochranný  prost ředek uloženo  
ochranné opat ření  podle zvláštního právního  p ředpisu,4) uvede se  
v oznámení  rozhodnutí o  uložení  ochranného  opat ření podle  § 7  
odst. 8 zákona, zda neshoda byla zp ůsobena  
a) nespln ěním základních požadavk ů podle § 2 odst. 1,  
b) nesprávným použitím technických norem podle § 2 odst. 2, nebo  
c) nedostatky v technických normách uvedených v § 2  odst. 2.  
--------------------------------------------------- ---------------  
4) Nap říklad §  7a odst. 1  písm. a) a  b) zákona č.  64/1986 Sb.,  
   o České  obchodní  inspekci,  ve  zn ění  zákona  č. 22/1997 Sb.  
   a zákona č. 205/2002 Sb.   
  
                              § 10  
  
                       Podmínky autorizace  
  
     (1) P ři autorizaci právnických osob podle § 11 odst. 2 zá kona  
se uplat ňují podmínky stanovené v  p říloze č. 5 k tomuto na řízení.  
Právnické  osoby,  které  splní  kritéria  stanoven á v p říslušných  
harmonizovaných technických normách, jsou považován y za vyhovující  
příslušným podmínkám.  
  
     (2) Autorizovaná osoba se postupem  podle § 11  odst. 7 zákona  
stává notifikovanou osobou.   
  
                Ustanovení p řechodná a záv ěre čná  
  
                              § 11  
  
     (1) Platné certifikáty nebo  jiné dokumenty vy dané na základ ě  
nařízení  vlády  č.  172/1997  Sb.,  ve  zn ění  na řízení  vlády č.  
284/2000 Sb.,  mohou být použity pro  ú čely posuzování shody podle  
tohoto  na řízení, pokud  nebudou zrušeny  za podmínek  stanove ných  
zákonem.  
  
     (2)  Osoby pov ěřené  k činnostem  p ři posuzování  shody podle  
nařízení  vlády  č.  172/1997  Sb.,  ve  zn ění  na řízení  vlády č.  
284/2000  Sb., se  považují za  osoby pov ěřené  k činnostem  podle  
tohoto na řízení.   
  
                              § 12  
  



     Zrušuje se:  
  
1. Na řízení  vlády č.  172/1997 Sb.,  kterým se  stanoví technické  
   požadavky na osobní ochranné prost ředky.  
  
2. Na řízení vlády č. 284/2000 Sb.,  kterým se m ění na řízení vlády,  
   kterým  se  stanoví  technické  požadavky  na  o sobní  ochranné  
   prost ředky.   
  
                              § 13  
  
                            Ú činnost  
  
     Toto   na řízení   nabývá   ú činnosti   dnem   vstupu  smlouvy  
o p řistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.  
  
  
                         P ředseda vlády:  
                       PhDr. Špidla v. r.  
  
                   Ministr pr ůmyslu a obchodu:  
                        Ing. Rusnok v. r.   
  
    
  
                              P říl.1  
  
  ÚPLNÝ SEZNAM DRUHŮ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ, NA KTERÉ SE  
                    TOTO NA ŘÍZENÍ NEVZTAHUJE  
  
Toto  na řízení  se  nevztahuje  na  následující  druhy  ochr anných  
prost ředk ů:  
  
1. Osobní  ochranné  prost ředky  ur čené  a vyráb ěné  speciáln ě pro  
ozbrojené síly nebo pro ú čely zajišt ění ve řejného po řádku (p řilby,  
štíty a tak dále).  
  
2. Osobní    ochranné   prost ředky   pro   sebeobranu  (aerosolové  
rozprašova če, osobní zastrašující prost ředky a tak dále).  
  
3. Osobní  ochranné  prost ředky  ur čené  a  vyráb ěné  pro soukromé  
použití proti  
  
a) nep říznivým  klimatickým  podmínkám  (pokrývky  hlavy,  sezónní  
oděvy, obuv, deštníky a tak dále),  
  
b) vlhku a vod ě (rukavice pro mytí nádobí a tak dále),  
  
c) teplu (rukavice a tak dále).  
  
4. Osobní ochranné prost ředky,  které nejsou nošeny trvale, ur čené  
pro ochranu nebo záchranu osob na plavidlech nebo v  letadlech.  
  
5. P řilby  a  zorníky  ur čené   pro  uživatele  jednostopých  nebo  
dvoustopých motorových vozidel.   
  
                              P říl.2  
  
         ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA BEZPE ČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ  
  
1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA VEŠKERÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY  



  
Osobní  ochranné  prost ředky  musí  poskytovat  p řiměřenou ochranu  
proti všem p ůsobícím rizik ům.  
  
1.1 Zásady navrhování  
  
1.1.1 Ergonomie  
  
Osobní  ochranný prost ředek  musí být  navržen a  vyroben tak, aby  
uživatel  mohl  v  p ředpokládaných  podmínkách  používání normáln ě  
vykonávat činnost, p ři které je vystaven riziku, a p řitom využíval  
náležité ochrany nejvyšší možné úrovn ě.  
  
1.1.2 Úrovn ě a t řídy ochrany  
  
1.1.2.1 Nejvyšší úrove ň možné ochrany  
  
Za optimální úrove ň ochrany se  p ři navrhování pokládá úrove ň, p ři  
jejímž  p řekro čení  by   omezení,  zp ůsobená  používáním  osobního  
ochranného  prost ředku, bránila  jeho efektivnímu  používání b ěhem  
doby vystavení  uživatele riziku nebo  b ěhem normálního vykonávání  
dané činnosti.  
  
1.1.2.2 T řídy ochrany odpovídající r ůzným úrovním rizika  
  
Pokud  se  p ředpokládané  podmínky  používání  liší  tak,  že  l ze  
rozlišit více úrovní stejného rizika, musí být p ři návrhu osobního  
ochranného prost ředku vzaty v úvahu i p říslušné t řídy ochrany.  
  
1.2 Nezávadnost osobního ochranného prost ředku  
  
1.2.1 Nebezpe čné a další omezující vlastnosti  
  
Osobní ochranný prost ředek musí být navržen a vyroben tak, aby p ři  
předpokládaných  podmínkách  používání  byly  vylou čeny nebezpe čné  
a rušivé vlastnosti.  
  
1.2.1.1 Vhodnost použitých materiál ů  
  
Materiály osobního  ochranného prost ředku, v četn ě  produkt ů jejich  
rozkladu,  nesm ějí  nep řízniv ě   ovliv ňovat  hygienu  nebo  zdraví  
uživatele.  
  
1.2.1.2 Vhodnost  povrchu   všech   sou částí  osobního  ochranného  
prost ředku, které jsou v p římém styku s uživatelem  
  
Jakákoli  sou část  osobního  ochranného  prost ředku,  která je p ři  
používání ve styku nebo v možném  styku s uživatele m, musí být bez  
nerovností,  ostrých hran,  vý čnělk ů a  tak dále,  které by  mohly  
způsobit nadm ěrné drážd ění nebo zran ění.  
  
1.2.1.3 Nejvyšší p řípustná omezení pro uživatele  
  
Vykonávané  pohyby, zaujímané  pozice a  smyslové v jemy  mohou být  
osobním ochranným  prost ředkem omezeny jen  v nejmenší možné mí ře.  
Použití osobního ochranného prost ředku nesmí vést k pohyb ům, které  
by ohrožovaly uživatele nebo jiné osoby.  
  
1.3 Pohodlí a ú činnost  
  
1.3.1 P řizp ůsobení   osobního    ochranného   prost ředku   postav ě  



uživatele  
  
Osobní  ochranný prost ředek  musí být  tak navržen  a vyroben, aby  
usnad ňoval  uživateli  nasazení  do  správné  polohy,  a  setrvání  
v této poloze po p ředpokládanou dobu používání s ohledem na okolní  
vlivy, vykonávané pohyby a zaujímané  postoje. Pro tento ú čel musí  
být možné p řizp ůsobit osobní ochranný prost ředek postav ě uživatele  
pomocí  všech vhodných  prost ředk ů, jako  jsou vhodné  nastavovací  
a p řipev ňovací   systémy  nebo   zabezpe čení  dostate čného  výb ěru  
velikostí.  
  
1.3.2 Hmotnost a pevnost konstrukce  
  
Osobní  ochranný  prost ředek  musí  mít  co  nejnižší hmotnost p ři  
zachování konstruk ční pevnosti a ú činnosti.  
  
Kromě  specifických dodate čných  požadavk ů, které  osobní ochranný  
prost ředek musí spl ňovat podle bodu 3, aby poskytoval odpovídající  
ochranu proti  p říslušnému riziku, musí  být též schopen  odolávat  
vliv ům okolí za p ředpokládaných podmínek používání.  
  
1.3.3  Kompatibilita  r ůzných   osobních   ochranných   prost ředk ů  
ur čených pro sou časné používání  
  
Jestliže  stejný  výrobce  uvádí  na  trh  n ěkolik  vzor ů osobního  
ochranného prost ředku r ůzných druh ů nebo typ ů k zajišt ění sou časné  
ochrany p řilehlých částí t ěla proti kombinovaným rizik ům, musí být  
tyto vzory kompatibilní.  
  
1.4 Informace poskytované výrobcem  
  
Při  uvedení  osobního  ochranného  prost ředku  na  trh  musí  být  
výrobcem   vydány    a   poskytnuty   pokyny    obs ahující   krom ě  
identifika čních údaj ů  o výrobci nebo  jeho zplnomocn ěném zástupci  
všechny d ůležité informace o  
  
a) skladování,   používání,   čist ění,    údržb ě,   se řizování   a  
desinfekci. Prost ředky pro čist ění, údržbu a desinfekci doporu čené  
výrobcem nesm ějí  mít žádný nep říznivý  ú činek na osobní  ochranný  
prost ředek   nebo   uživatele,   jsou-li   používány  v s ouladu  s  
příslušnými pokyny;  
  
b) dosahované ú činnosti daného osobního ochranného prost ředku, jak  
byla stanovena  b ěhem technických zkoušek ke  kontrole úrovní nebo  
t říd ochrany;  
  
c) vhodném   p říslušenství   k  osobnímu   ochrannému   prost ředku  
a o charakteristikách p říslušných náhradních díl ů;  
  
d) t řídách  ochrany odpovídajících r ůzným úrovním  rizika a z toho  
vyplývajících limitech užívání;  
  
e) dob ě   ukon čení  životnosti  nebo   dob ě   životnosti  osobního  
ochranného prost ředku nebo jeho ur čitých sou částí;  
  
f) typu balení vhodném pro p řepravu;  
  
g) významu všech ozna čení (viz bod 2.12);  
  
h) právních p ředpisech pokud v souladu s § 8 odst. 4 byly použity ;  
  



i) identifika čních  údajích   o  notifikované  osob ě  (název  nebo  
obchodní  firma  a  její  sídlo),   která  se  ú častnila  ve  fázi  
navrhování osobního  ochranného prost ředku a  jejím identifika čním  
čísle.  
  
Tyto pokyny musí  být p řesné a srozumitelné a  musí být vyhotoveny  
minimáln ě v jazyku  členského státu Evropské  unie, do kterého  je  
osobní ochranný prost ředek ur čen.  
  
2. DODATEČNÉ POŽADAVKY SPOLEČNÉ  PRO VÍCE DRUH Ů NEBO TYPŮ OSOBNÍHO  
OCHRANNÉHO PROSTŘEDKU  
  
2.1 Osobní ochranný prost ředek se systémy pro p řizp ůsobení  
  
Pokud   je  osobní   ochranný  prost ředek   vybaven  systémy   pro  
přizp ůsobení, musí  být tyto systémy konstruovány  a vyro beny tak,  
aby    p ři    p ředpokládaných    podmínkách    používání   nedošlo  
k nesprávnému nastavení bez v ědomí uživatele.  
  
2.2 Osobní ochranný prost ředek "obklopující" chrán ěné části t ěla  
  
Pokud   je  to   možné,  musí   být  osobní   ochra nný  prost ředek  
"obklopující"  chrán ěné  části  t ěla  dostate čně  v ětrán,  aby  se  
omezilo pocení  vznikající p ři používání; jestliže  tomu tak není,  
musí být vybaven pom ůckami pro pohlcování potu.  
  
2.3 Osobní ochranné prost ředky pro obli čej, o či a dýchací orgány  
  
Jakékoli  omezení  zorného  pole   uživatele  nebo  vid ění  vlivem  
osobního  ochranného  prost ředku  pro  obli čej,  o či  nebo dýchací  
orgány musí být sníženo na minimum.  
  
Stupe ň  optické  neutrality  prost ředk ů  u  t ěchto  druh ů osobního  
ochranného prost ředku  musí být slu čitelný  s odpovídajícím druhem  
více nebo mén ě p řesných nebo dlouhotrvajících činností uživatele.  
  
V p řípad ě  pot řeby, musí  být osobní  ochranné prost ředky upraveny  
nebo vybaveny p říslušenstvím zabra ňujícím tvorb ě vlhkosti.  
  
Osobní  ochranný prost ředek  ur čený pro  uživatele s korekcí zraku  
musí umož ňovat nošení brýlí nebo kontaktních čoček.  
  
2.4 Osobní ochranné prost ředky podléhající stárnutí  
  
Jestliže  je  známo,  že   navrhované  parametry  n ového  osobního  
ochranného prost ředku mohou být významn ě ovlivn ěny stárnutím, musí  
být na každém kusu osobního ochranného prost ředku nebo vym ěnitelné  
sou částce  uvád ěné na  trh neodstraniteln ě  vyzna čeno datum výroby  
nebo, jestliže je to  možné, datum použitelnosti ta kovým zp ůsobem,  
aby byl  vylou čen jakýkoli mylný  výklad; tyto informace  musí být   
rovn ěž neodstraniteln ě vyzna čeny na obalu.  
  
Jestliže výrobce  není schopen dát  záruku týkající  se  životnosti  
osobního  ochranného  prost ředku,   musí  jeho  pokyny  poskytovat  
všechny pot řebné  informace umož ňující zákazníkovi  nebo uživateli  
ur čit  jednozna čně datum  použitelnosti, musí  p řitom vzít v úvahu  
úrove ň jakosti výrobku a  skute čné podmínky skladování, používání,  
čist ění, se řizování a údržby.  
  
Je-li  pravd ěpodobné  znatelné  a  rychlé  znehodnocení  ú činnosti  
osobního ochranného prost ředku  zp ůsobené stárnutím, které vyplývá  



z pravideln ě   se  opakujícího   čisticího  postupu   doporu čeného  
výrobcem, musí  výrobce podle možnosti  umístit na každém  osobním  
ochranném prost ředku uvád ěném na  trh ozna čení udávající maximální  
počet čisticích  operací, po jejichž  provedení je nutná  kontrola  
nebo  vy řazení  osobního   ochranného  prost ředku;  není-li  možné  
umíst ění  ozna čení  na  výrobek,   musí  výrobce  poskytnout  tyto   
informace v pokynech.  
  
2.5 Osobní  ochranný  prost ředek,  který  m ůže  být zachycen b ěhem  
používání  
  
Tam, kde p ředpokládané podmínky  používání zahrnují zejména ri ziko  
zachycení osobního ochranného  prost ředku pohybujícím se p ředmětem  
a tím  vznik nebezpe čí  pro  uživatele,  musí mít  osobní ochranný  
prost ředek vhodnou mez pevnosti,  p ři jejímž p řekro čení se sou část  
poruší a tím se vylou čí nebezpe čí.  
  
2.6 Osobní ochranný prost ředek pro používání ve výbušném prost ředí  
  
Osobní  ochranný  prost ředek   ur čený  pro  používání  v prost ředí  
s nebezpe čím výbuchu musí být navržen a vyroben tak, aby se n emohl  
stát   zdrojem   elektrického,   elektrostatického   nebo  nárazem  
způsobeného  oblouku nebo  jiskry, které  mohou zp ůsobit  vznícení  
výbušné sm ěsi.  
  
2.7 Osobní ochranný prost ředek ur čený pro nouzové použití nebo pro  
rychlé nasazení nebo sejmutí  
  
Osobní ochranný prost ředek tohoto druhu musí být navržen a vyroben  
tak, aby se  doba pot řebná pro jeho upevn ění  nebo sejmutí snížila  
na minimum.  
  
Jakékoli  integrované  systémy   vyžadující  správn é  umíst ění  na  
uživateli nebo sejmutí s uživatele  musí mít rychlo u a jednoduchou  
obsluhu.  
  
2.8 Osobní ochranný prost ředek pro používání ve velmi nebezpe čných  
situacích  
  
Pokyny  dodávané  výrobcem  spolu  s osobním ochran ným prost ředkem  
ur čeným pro  používání ve velmi  nebezpe čných situacích, uvedených  
v  § 3 odst. 3  musí  zahrnovat zejména  údaje ur čené  pro výlu čné  
použití   vyškolenými   osobami,    které   jsou   způsobilé   jim  
kvalifikovan ě porozum ět a zajistit jejich správné použití.  
  
Pokyny musí  též popisovat postup, který  má být po užit k ov ěření,  
že osobní ochranný prost ředek je správn ě nastaven a že je funk ční,  
když je užíván.  
  
Jestliže  osobní ochranný  prost ředek obsahuje  signální za řízení,  
které je  uvedeno v činnost v p řípad ě  ztráty normáln ě zajiš ťované  
úrovn ě  ochrany, musí  být toto  za řízení navrženo  a p řizp ůsobeno  
tak, aby bylo vnímáno uživatelem  p ři použití, pro které je osobní  
ochranný prost ředek ur čen.  
  
2.9 Osobní ochranný  prost ředek  obsahující  sou části, které  m ůže  
uživatel se řídit nebo odstranit  
  
Jakékoli  sou části  osobního  ochranného  prost ředku,  které  m ůže  
uživatel se řídit nebo odstranit za  ú čelem jejich vým ěny, musí být  
navrženy a  vyrobeny tak, aby usnad ňovaly  se řízení, upevn ění nebo  



odstran ění bez použití ná řadí.  
  
2.10 Osobní  ochranný  prost ředek  ur čený  pro  p řipojení k jinému  
vnějšímu dopl ňkovému za řízení  
  
Jestliže  osobní  ochranný  prost ředek  obsahuje systém umož ňující  
připojení  k jinému  dopl ňkovému  za řízení,  musí  být p řipojovací  
mechanismus navržen  a vyroben tak, aby  umož ňoval p řipojení pouze  
na p říslušné za řízení.  
  
2.11 Osobní  ochranný   prost ředek   obsahující  hydraulický  nebo  
pneumatický cirkula ční systém  
  
Jestliže  osobní  ochranný  prost ředek  obsahuje  hydraulický nebo  
pneumatický cirkula ční  systém, musí být tento  systém zvolen nebo  
konstruován  a  zabudován  tak,  aby  umožnil  post ačující  vým ěnu  
kapaliny nebo  plynu v blízkosti všech chrán ěných  částí t ěla, bez  
ohledu  na  uživatelovy  pohyby,   postoje  nebo  p řemís ťování  za  
předpokládaných podmínek používání.  
  
2.12 Osobní   ochranný  prost ředek   opat řený   jednou  nebo  více  
identifika čními  nebo  rozlišovacími  zna čkami  p římo nebo nep římo  
souvisejícími se zdravím a bezpe čností  
  
Identifika ční   nebo   rozlišovací   zna čky   p římo  nebo  nep římo  
související  se zdravím  a bezpe čností,  jimiž jsou  opat řeny tyto  
typy   nebo  druhy   osobního  ochranného   prost ředku,  musí  mít  
přednostn ě podobu piktogram ů nebo ideogram ů a musí z ůstat dokonale  
čitelné   po   celou   p ředpokládanou   dobu  životnosti  osobního  
ochranného  prost ředku. Dále  tyto zna čky  musí být  úplné, p řesné  
a srozumitelné,  aby  bylo  zabrán ěno  mylnému  výkladu;  jestliže  
takové zna čky obsahují slova nebo  v ěty, musí být uvedeny v jazyku  
členského státu  Evropské unie, ve  kterém má být  o sobní ochranný  
prost ředek používán.  
  
Jestliže  je  osobní  ochranný  prost ředek  (nebo sou část osobního  
ochranného  prost ředku) p říliš  malý, aby  umožnil p řipojení všech  
nebo části  nezbytných ozna čení, musí být  p říslušné údaje uvedeny  
na obalech a v pokynech výrobce.  
  
2.13 Osobní  ochranný  prost ředek   -  výstražný   od ěv  s vysokou  
viditelností  
  
Osobní   ochranný   prost ředek   ve   form ě   od ěvu,   ur čený  pro  
předpokládané podmínky používání, p ři  kterých musí být p řítomnost  
uživatele  viditeln ě a  samostatn ě signalizována,  musí mít  jeden  
(nebo   více)  ú čeln ě   umíst ěný  prost ředek   nebo  za řízení  pro  
vyza řování  p římého  nebo  odraženého  viditelného zá ření pat ři čné  
sv ětelné intenzity, fotometrických a kolorimetrických vlastností.  
  
2.14 Osobní  ochranný   prost ředek  chránící  proti  vícenásobnému  
riziku  
  
Každý osobní ochranný prost ředek  ur čený k ochran ě uživatele proti  
několika  možným  sou časn ě  p ůsobícím  rizik ům  musí  být  navržen  
a vyroben   tak,  aby   uspokojoval  zejména   zákl adní  požadavky  
specifické pro každé z t ěchto rizik (viz bod 3).  
  
3. DODATEČNÉ POŽADAVKY PRO SPECIFICKÁ RIZIKA  
  
3.1 Ochrana p řed mechanickým nárazem  



  
3.1.1 Náraz zp ůsobený padajícími  nebo vrženými p ředměty a st řetem  
částí t ěla s p řekážkou  
  
Osobní  ochranný prost ředek  vhodný pro  tento typ  rizik musí být  
schopen   dostate čně  absorbovat   náraz,  aby   zabránil  zran ění  
způsobenému  zejména  rozdrcením  nebo  proražením chr áněné části,  
a to  nejmén ě do  úrovn ě energie  nárazu, nad  níž by již nadm ěrné  
rozm ěry  nebo  hmotnost   absorb čního  za řízení  vylou čily  ú činné  
používání  osobního ochranného  prost ředku p ři  p ředpokládané dob ě  
nošení.  
  
3.1.2 Pády  
  
3.1.2.1 P ředcházení pád ům zp ůsobených uklouznutím  
  
Podešve  pro  obuv  navrženou  pro  zabrán ění  uklouznutí musí být  
navrženy,  vyrobeny  nebo  vybaveny   p řídavnými  prvky  tak,  aby  
zajistily dostate čnou p řilnavost p ři došlápnutí a dostate čné t ření  
se z řetelem k povaze nebo stavu povrchu.  
  
3.1.2.2 Zamezení pád ům z výšky  
  
Osobní ochranný prost ředek ur čený  pro zamezení pád ům z výšky nebo  
jejich d ůsledk ům musí obsahovat nosný postroj a upev ňovací systém,  
který je  možno p řipojit ke spolehlivému  kotvicímu bodu. Musí být  
navržen  tak,  aby  p ři  p ředpokládaných  podmínkách  použití  byl  
vertikální pokles  uživatele snížen na  minimum, ab y se  zabránilo  
st řetnutí s p řekážkami a aby  brzdná síla nedosáhla mezní hodnoty ,  
při  jejímž  p řekro čení  by  mohlo  dojít  k fyzickému  poškození,  
roztržení  nebo prasknutí  jakékoli sou částky  osobního ochranného  
prost ředku, což by mohlo vést k pádu uživatele.  
  
Musí  být  též  zajišt ěno,  že  po  zabrzd ění je uživatel udržován  
v takové poloze, ve které m ůže o čekávat pomoc, je-li to nezbytné.  
  
Pokyny  výrobce  musí  blíže   ur čovat  zejména  všechny  d ůležité  
informace týkající se:  
  
a) charakteristik spolehlivého kotvicího bodu a nez bytné minimální  
sv ětlé výšky pod uživatelem;  
  
b) řádného zp ůsobu navle čení nosného  postroje na t ělo a p řipojení  
upev ňovacího systému ke spolehlivému kotvicímu bodu.  
  
3.1.3 Mechanické vibrace  
  
Osobní   ochranný  prost ředek   ur čený  pro   p ředcházení  ú čink ům  
mechanických  vibrací musí  být schopen  zajistit p řiměřený  útlum  
složek vibrací škodlivých pro ohroženou část t ěla.  
  
Za   žádných   okolností   nesmí   efektivní   hodn ota  zrychlení,  
přenášeného  na  uživatele   t ěmito  vibracemi,  p řevyšovat  mezní  
hodnotu  doporu čenou s ohledem  na p ředpokládanou  maximální denní  
expozici ohrožených částí t ěla.  
  
3.2 Ochrana proti (statickému) stla čení části t ěla  
  
Osobní  ochranný prost ředek  ur čený pro  ochranu části  t ěla proti  
(statickému) namáhání v tlaku musí  být schopen dos tate čně ztlumit  
jeho  ú činek,  aby  zabránil   vážnému  zran ění  nebo  chronickému  



onemocnění.  
  
3.3 Ochrana   proti   mechanickému   poškození   t ěla   (od řenina,  
penetrující poran ění, řezná rána, usk řípnutí)  
  
Použité materiály  a jiné sou části  osobních ochranných prost ředk ů  
ur čených pro ochranu celého t ěla  nebo jeho části proti povrchovým  
zran ěním   zp ůsobeným  strojním   za řízením,  jako   je  od řenina,  
penetrující poran ění, řezná rána nebo usk řípnutí, musí být zvoleny  
nebo navrženy a uspo řádány tak,  aby bylo zajišt ěno, že tyto druhy  
osobních ochranných prost ředk ů poskytují dostate čnou ochranu proti  
odřenin ě, penetrujícímu poran ění a řezné rán ě (viz též bod 3.1) za  
předpokládaných podmínek používání.  
  
3.4 Zamezení utonutí (záchranné  plovací vesty, zác hranné rukávy a  
záchranné obleky)  
  
Osobní ochranný  prost ředek ur čený pro ochranu  p řed utonutím musí  
být  schopen  vynést  uživatele,  který  m ůže  být  vy čerpán  nebo  
v bezv ědomí po pádu do kapalného prost ředí, na hladinu tak rychle,  
jak  je to  možné, bez  nebezpe čí pro  jeho zdraví  a držet  ho na  
hladin ě v poloze, která umož ňuje dýchání p ři čekání na pomoc.  
  
Osobní ochranný  prost ředek m ůže být  úpln ě nebo částe čně  vypln ěn  
nadnášejícím  materiálem  nebo  m ůže  být  nafouknut  bu ď  plynem,  
přivedeným ru čně nebo automaticky, nebo ústy napln ěn vzduchem.  
  
Za p ředpokládaných podmínek používání  
  
a) osobní  ochranný  prost ředek  musí  být schopen  odolat ú čink ům  
nárazu p ři pádu do kapalného  prost ředí a ú čink ům tohoto prost ředí  
samotného, aniž by to bylo na závadu jeho správné f unkce,  
  
b) musí  být nafukovací osobní  ochranný prost ředek uzp ůsoben  pro  
rychlé a plné nafouknutí.  
  
Pokud  to ur čité  p ředpokládané podmínky  používání vyžadují, musí  
ur čité typy  osobního ochranného prost ředku  rovn ěž spl ňovat jeden  
nebo více následujících dopl ňkových požadavk ů:  
  
a) musí mít všechna  nafukovací za řízení uvedená v druhém odstavci  
nebo sv ětelné nebo zvukové signaliza ční za řízení,  
  
b) musí  mít  za řízení  pro  upevn ění  a  p řipoutání t ěla, s jehož  
pomocí m ůže být uživatel vyzdvižen z kapaliny,  
  
c) musí  být  vhodné   pro  dlouhodobé  používání  po  celou  dobu  
činnosti, která vystavuje uživatele, pravd ěpodobn ě v od ěvu, riziku  
pádu do kapalného prost ředí nebo vyžaduje pono ření do n ěj.  
  
3.4.1 Plovací pom ůcky  
  
Oble čení  zajiš ťující  ú činný   stupe ň  vztlaku,  v závislosti  na  
předpokládaném   používání,   který   je   p ři   použití  bezpe čný  
a poskytuje   spolehlivou  podporu   ve  vod ě.   V p ředpokládaných  
podmínkách  používání  nesmí   tento  osobní  ochra nný  prost ředek  
omezovat volnost  pohybu uživatele, ale musí  mu um ožňovat zejména  
plavat nebo unikat p řed nebezpe čím nebo zachra ňovat jiné osoby.  
  
3.5 Ochrana proti škodlivým ú čink ům hluku  
  



Osobní  ochranný  prost ředek   ur čený  pro  p ředcházení  škodlivým  
účink ům hluku  musí být schopen  utlumit hluk na  takovou  míru, že  
ekvivalentní hladiny zvuku vnímané uživatelem nep řevýší za žádných  
okolností   denní  mezní   hodnoty  stanovené   zvl áštním  právním  
předpisem5).  
--------------------------------------------------- ---------------  
5) Na řízení  vlády  č.  502/2000   Sb.,  o  ochran ě   zdraví  p řed  
   nep říznivými ú činky hluku a vibrací.  
  
Každý osobní ochranný prost ředek musí být opat řen ozna čením stupn ě  
útlumu  hluku  a  hodnotu   indexu  komfortu  osobn ího  ochranného  
prost ředku; pokud to není možné, musí být ozna čením opat řen obal.  
  
3.6 Ochrana proti teplu nebo ohni  
  
Osobní  ochranný prost ředek  ur čený pro  ochranu celého  t ěla nebo  
jeho  části  proti  ú čink ům  tepla  nebo  ohn ě  musí  mít tepelnou  
izola ční kapacitu a  mechanickou pevnost p řiměřenou p ředpokládaným  
podmínkám použití.  
  
3.6.1 Použité  materiály osobního ochranného  prost ředku a ostatní  
sou části  
  
Použité   základní   materiály   osobního   ochrann ého  prost ředku  
a ostatní sou části  vhodné pro ochranu  p řed sálavým a  konvek čním  
teplem musí mít pat ři čný koeficient p řenosu dopadajícího tepelného  
toku a musí být dostate čně neho řlavé, aby bylo vylou čeno nebezpe čí  
samovznícení za p ředpokládaných podmínek použití.  
  
Pokud  musí   být  vn ější  strana  t ěchto   materiál ů  a  sou částí  
reflexivní, její reflexivní schopnost musí být p řiměřená intenzit ě  
toku tepla zp ůsobeného radiací v infra červené oblasti.  
  
Materiály  a  ostatní   sou části  osobního  ochranného  prost ředku  
ur čeného pro  krátkodobé použití v prost ředích  s vysokou teplotou  
a osobní ochranné  prost ředky, které mohou  být post říkány horkými  
produkty,  nap ř.  velkým  množstvím  roztaveného  materiálu,  musí   
rovn ěž  mít dostate čnou  tepelnou kapacitu,  aby zadržely  v ětšinu  
akumulovaného  tepla, dokud  uživatel neopustí  neb ezpe čnou oblast  
a neodloží sv ůj osobní ochranný prost ředek.  
  
Materiály osobního ochranného prost ředku a ostatní sou části, které  
mohou  být  post říkány  velkým  množstvím  horkých  produkt ů, musí  
rovn ěž mít dostate čnou schopnost pohlcování mechanických ráz ů (viz  
bod 3.1).  
  
Materiály osobního ochranného prost ředku a ostatní sou části, které  
mohou  náhodn ě  p řijít  do  kontaktu  s plamenem  a  ty,  které se  
používají ve výrob ě protipožární  výstroje, musí mít rovn ěž stupe ň  
nehořlavosti odpovídající t řídám  rizika spojeným s p ředpokládaným  
použitím. Nesm ějí se roztavit,  jsou-li vystaveny ú čink ům plamene,  
ani p řispívat k ší ření plamene.  
  
3.6.2 Kompletní a k použití p řipravené osobní ochranné prost ředky  
  
Za p ředpokládaných podmínek používání:  
  
a) množství  tepla  propoušt ěného  osobním  ochranným  prost ředkem  
k uživateli  musí  být  dostate čně   nízké,  aby  se  p ředešlo  za  
jakýchkoli  okolností dosažení  prahu bolesti  nebo  meze  ohrožení  
zdraví teplem akumulovaným b ěhem nošení v ohrožené části t ěla;  



  
b) v p řípad ě  nutnosti musí osobní  ochranný prost ředek zabra ňovat  
pr ůniku   kapaliny  nebo   páry  a   nesmí  zp ůsobovat  popáleniny  
v d ůsledku kontaktu mezi jeho ochrannou vrstvou a uživa telem.  
  
Jestliže osobní ochranný  prost ředek obsahuje ochlazovací za řízení  
pro   absorpci  dopadajícího   tepla  vypa řováním   kapaliny  nebo  
sublimací  pevné  látky,  musí  být  jeho  konstruk ce  taková, aby  
jakékoli uvoln ěné  t ěkavé látky byly odvád ěny  za vn ější ochrannou  
vrstvu a nikoli sm ěrem k uživateli.  
  
Jestliže  osobní  ochranný  prost ředek  obsahuje dýchací p řístroj,  
musí  tento p řístroj  náležit ě plnit  ur čenou ochrannou  funkci za  
předpokládaných podmínek použití.  
  
Pokyny výrobce p řipojené ke každému osobnímu ochrannému prost ředku  
ur čenému pro  krátkodobé použití v prost ředí  s vysokými teplotami  
musí  zejména  poskytovat  všechny   p říslušné  údaje  pro  ur čení  
maximáln ě   p řípustného   vystavení    uživatele   ú čink ům   tepla  
propoušt ěného prost ředkem, je-li  používán v souladu se zamýšleným  
účelem.  
  
3.7 Ochrana proti chladu  
  
Osobní  ochranný prost ředek  ur čený pro  ochranu celého  t ěla nebo  
jeho  části  proti  ú čink ům  chladu  musí  mít  tepelnou  izola ční  
kapacitu a mechanickou pevnost p řiměřenou p ředpokládaným podmínkám  
používání, pro které je uveden na trh.  
  
3.7.1 Použité  materiály osobního ochranného  prost ředku a ostatní  
sou části  
  
Použité  materiály   osobního  ochranného  prost ředku   a  ostatní  
sou části  vhodné  pro  ochranu  proti  chladu  musí mít  koeficient  
přenosu dopadajícího  tepelného toku tak nízký,  jak je požadováno  
za p ředpokládaných podmínek používání.  
  
Ohebné materiály a ostatní sou části osobního ochranného prost ředku  
zamýšleného  pro použití  v prost ředí s nízkými  teplotami si musí  
uchovat stupe ň pružnosti požadovaný pro nezbytné pohyby a postoje .  
  
Materiály osobního ochranného prost ředku a ostatní sou části, které  
mohou  být post říkány  velkým množstvím  studených produkt ů,  musí  
rovn ěž mít dostate čnou schopnost pohlcování mechanických ráz ů (viz  
bod 3.1).  
  
3.7.2 Kompletní a k použití p řipravené osobní ochranné prost ředky  
  
Za p ředpokládaných podmínek použití  
  
a) tok p řenesený  osobním  ochranným  prost ředkem k uživateli musí  
být  dostate čně nízký,  aby  se  p ředešlo za  jakýchkoli okolností  
dosažení   prahu  bolesti   nebo  meze   ohrožení  zdraví  chladem  
akumulovaným  b ěhem nošení  v jakémkoli bodu  ohrožené části  t ěla  
včetn ě kone čků prst ů, jde-li o ruce či nohy;  
  
b) osobní  ochranný  prost ředek musí  co možná  nejvíce zabra ňovat  
pr ůniku kapalin, jako je deš ťová  voda, a nesmí zp ůsobovat zran ění  
v d ůsledku  kontaktu  mezi  jeho  ochrannou  vrstvou  p roti chladu  
a uživatelem.  
  



Jestliže  osobní  ochranný  prost ředek  obsahuje dýchací p řístroj,  
musí  tento p řístroj  náležit ě plnit  ur čenou ochrannou  funkci za  
předpokládaných podmínek používání.  
  
Pokyny   výrobce   p řipojené   ke   každému   osobnímu  ochrannému  
prost ředku, ur čenému pro  krátkodobé použití v prost ředí s nízkými  
teplotami,  musí  zejména  poskytovat  všechny  d ůležité údaje pro  
ur čení  maximáln ě p řípustného  vystavení uživatele  ú čink ům chladu  
propoušt ěného prost ředkem.  
  
3.8 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem  
  
Osobní  ochranný prost ředek  ur čený pro  ochranu celého  t ěla nebo  
jeho  části  p řed  ú činky   elektrického  proudu  musí  dostate čně  
izolovat  proti  nap ětím,  kterým  má  být  uživatel pravd ěpodobn ě  
vystaven za nejnep řízniv ějších p ředpokládaných podmínek používání.  
  
Pro  tento  ú čel  musí  být  použité  materiály a ostatní sou části  
t ěchto   druh ů   osobního   ochranného   prost ředku  zvoleny  nebo  
konstruovány a  zabudovány tak, aby  zajistily, že svodový  proud,  
měřený p řes  ochranné vrstvy za  zkušebních podmínek p ři  nap ětích  
obdobných t ěm, které p řicházejí v úvahu p ři používání, bude snížen  
na  minimum   a  bude  v každém  p řípad ě   pod  maximální  obvykle  
přípustnou hodnotou, která respektuje toleran ční práh.  
  
Spolu s obaly musí být  osobní ochranný prost ředek ur čený výhradn ě  
pro použití b ěhem práce  nebo činností na elektrických za řízeních,  
která  jsou  nebo  mohou  být  pod  nap ětím,  opat řeny  ozna čeními  
udávajícími  zejména  t řídu  ochrany  nebo  odpovídající  pracovní  
napětí,  jejich výrobní  číslo a  datum výroby;  na vn ější  stran ě  
ochranné vrstvy  takových osobních ochranných  pros t ředk ů musí být  
dále  volné  místo  pro  vepsání  data  uvedení  do   provozu a dat  
pravidelných zkoušek nebo prohlídek, které mají být  provedeny.  
  
Pokyny výrobce  musí uvád ět zejména výhradní  používání, pro které  
jsou  druhy  osobních  ochranných   prost ředk ů  ur čeny,  a  povahu  
a četnost dielektrických zkoušek, kterým  mají být pod robeny b ěhem  
své životnosti.  
  
3.9 Ochrana proti zá ření  
  
3.9.1 Neionizující zá ření  
  
Osobní  ochranný prost ředek  ur čený pro  p ředcházení akutnímu nebo  
chronickému  poškození o čí  zdroji neionizujícího  zá ření musí být  
schopen  absorbovat  nebo  odrážet  v ětšinu  energie  vyzá řené  ve  
škodlivých  vlnových  délkách  bez  p řílišného  ovlivn ění  p řenosu  
neškodné části viditelného spektra, vnímání kontrastu a schop nosti  
rozeznávání  barev, pokud  je to  požadováno, p ři  p ředpokládaných  
podmínkách používání.  
  
Za tímto ú čelem  musí být ochranné brýle navrženy  a vyrobeny tak,  
aby  m ěly  pro  všechny  škodlivé  vlnové  délky  takové  činitele  
spektrálního  prostupu,  aby   hustota  zá řivé  energie  osv ětlení  
schopné zasáhnout oko uživatele p řes filtr byla snížena na minimum  
a za žádných okolností  nep řevyšovala maximální p řípustnou hodnotu  
expozice.  
  
Mimoto  nesm ějí   brýle  za  p ředpokládaných   podmínek  používání  
zhoršovat  nebo  ztrácet  své  vlastnosti  v d ůsledku  emitovaného  
záření a všechny na trh uvád ěné exemplá ře musí být ozna čeny číslem  



ochrany, které odpovídá spektrální závislosti činitele prostupu.  
  
Brýle   vhodné  pro   zdroje   zá ření   stejného  typu   musí  být  
klasifikovány ve vzestupném po řádku  jejich čísel ochrany a pokyny  
výrobce musí  uvád ět zejména k řivky  prostupu, které umožní  výb ěr  
nejvhodn ějšího  osobního  ochranného  prost ředku  p ři respektování  
všech  vliv ů p ři  praktickém  používání,  jako jsou  vzdálenost od   
zdroje   a   spektrální   rozložení   vyza řované   energie  v této  
vzdálenosti.  
  
Příslušné  číslo  ochrany  musí  být  vyzna čeno  výrobcem na všech  
exemplá řích brýlí s ochrannými filtry.  
  
3.9.2 Ionizující zá ření  
  
3.9.2.1 Ochrana proti vn ějšímu radioaktivnímu zamo ření  
  
Použité  materiály   osobního  ochranného  prost ředku   a  ostatní  
sou části  ur čené pro  ochranu celého  t ěla nebo  jeho části  proti  
radioaktivnímu prachu,  plyn ům, kapalinám nebo  jejich sm ěsím musí  
být  zvoleny   nebo  navrženy  tak,  aby   zajiš ťovaly,  že  tento  
prost ředek ú činn ě zabrání  pr ůniku kontaminant ů za p ředpokládaných  
podmínek používání.  
  
V závislosti na  podstat ě nebo stavu t ěchto  kontaminant ů může být  
pot řebná  hermetická  t ěsnost  dosažena  neprostupností ochranných  
vrstev  nebo jakýmikoli  náležitými prost ředky,  jako jsou v ětrací  
a p řetlakové systémy navržené tak, aby zabránily zp ětnému rozptylu  
kontaminant ů.  
  
Jakékoli  dekontamina ční  opat ření,  kterému  je  osobní  ochranný  
prost ředek podroben, nesmí nep řízniv ě ovlivnit jeho možné op ětovné  
použití  b ěhem  p ředpokládané  životnosti  t ěchto  druh ů  osobních  
ochranných prost ředk ů.  
  
3.9.2.2 Omezená ochrana proti vn ějšímu ozá ření  
  
Osobní  ochranný prost ředek  ur čený pro  úplnou ochranu  uživatele  
před  vn ějším ozá řením  nebo, pokud  to není  možné, pro p řiměřené  
zeslabení  tohoto ozá ření,  m ůže  být  ur čen pouze  k ochran ě v ůči  
slabému elektronovému zá ření (nap říklad zá ření beta), nebo foton ům  
(nap říklad rentgenové zá ření, zá ření gama).  
  
Použité  materiály  a  ostatní   sou části  t ěchto  druh ů  osobních  
ochranných prost ředk ů musí být  zvoleny nebo navrženy a uspo řádány  
tak,   aby   poskytovaly   stupe ň   ochrany  uživatele  vyžadovaný  
předpokládanými   podmínkami  používání,   bez  prodl užování  doby  
expozice  v d ůsledku  omezení  pohyb ů,  postoj ů  nebo p řemís ťování  
uživatele (viz bod 1.3.2).  
  
Osobní ochranný prost ředek musí  být opat řen zna čkou udávající typ  
a tlouš ťku  použitého  materiálu   (materiál ů),  které  odpovídají  
předpokládaným podmínkám použití.  
  
3.10 Ochrana proti nebezpe čným látkám a infek čním činitel ům  
  
3.10.1 Ochrana dýchacích orgán ů  
  
Osobní ochranný prost ředek ur čený  k ochran ě dýchacích orgán ů musí  
být schopen dodávat uživateli  dýchatelný vzduch, j e-li vdechované  
ovzduší zne čišt ěno nebo má nedostate čnou koncentraci kyslíku.  



  
Dýchatelný  vzduch  dodávaný  uživateli  prost řednictvím  osobního  
ochranného  prost ředku  musí  být  získáván  vhodnými  prost ředky,  
například  ochranným   za řízením  nebo  p řístrojem   pro  filtraci  
zne čišt ěného   vzduchu,  nebo   dodávkou  z nezne čišt ěného  zdroje  
prost řednictvím hadic.  
  
Použité  materiály  a  ostatní   sou části  t ěchto  druh ů  osobních  
ochranných prost ředk ů musí být  zvoleny nebo navrženy a uspo řádány  
tak, aby  zajistily uživateli p řiměřené dýchání  a hygienu dýchání  
po dobu nošení, za p ředpokládaných podmínek používání.  
  
Hermetická t ěsnost lícnicové části  a pokles tlaku p ři vdechování,  
a v p řípad ě  filtra čních za řízení  i filtra ční  kapacita musí  být  
takové,  aby udržovaly  pr ůnik škodlivin  ze zne čist ěného  ovzduší  
dostate čně nízký, aniž by nep řízniv ě ovlivnily zdraví nebo hygienu  
uživatele.  
  
Osobní ochranný prost ředek musí  být opat řen identifika ční zna čkou  
výrobce  a  podrobnostmi  charakteristik  tohoto  t ypu prost ředku,  
které   ve  spojení   s pokyny  pro   používání  um ožní  školenému  
a kvalifikovanému  uživateli správné  použití osobn ího  ochranného  
prost ředku.  
  
Pokyny výrobce  musí v p řípad ě filtra čních  za řízení rovn ěž udávat  
mezní  datum   pro  skladování  nového  filtru   a  jeho  uchování  
v p ůvodním balení.  
  
3.10.2 Ochrana proti ohrožení k ůže a o čí.  
  
Osobní  ochranný  prost ředek   ur čený  pro  zabrán ění  povrchového  
kontaktu  celého  t ěla  nebo  jeho  části  s nebezpe čnými  látkami  
a infek čními  činiteli musí  být schopen  zabránit pronikání  nebo   
difúzi  takových   látek  ochrannou  vrstvou   za  předpokládaných  
podmínek používání,  pro n ěž je osobní  ochranný prost ředek uvád ěn  
na trh.  
  
K tomuto  ú čelu  musí  být  použité  materiály  a ostatní sou části  
t ěchto druh ů osobních ochranných  prost ředk ů zvoleny nebo navrženy  
a uspo řádány  tak, aby  zajistily pokud  možno úplnou  her metickou  
t ěsnost,  která  bude  v p řípad ě  pot řeby umož ňovat dlouhotrvající  
denní používání,  nebo pokud to  není možné, omezen ou  hermetickou  
t ěsnost vyžadující omezení doby nošení.  
  
Pokud  mají  ur čité  nebezpe čné  látky  nebo  infek ční činitele na  
základ ě  své  povahy  a  p ředpokládaných  podmínek použití vysokou  
schopnost pronikání, která omezuje trvání ochrany p oskytnuté daným  
osobním  ochranným  prost ředkem,  musí  být  tento osobní ochranný  
prost ředek  podroben  standardním  zkouškám  s ohledem  n a  jejich  
klasifikaci  z hlediska  ú činnosti.  Osobní  ochranný  prost ředek,  
který je  považován za odpovídající zkušebním  podm ínkám, musí být  
opat řen ozna čením,  které uvádí zejména názvy  nebo kódy slou čenin  
použitých  p ři zkouškách  a odpovídající  standardní dobu ochran y.  
Pokyny  výrobce  musí  rovn ěž  obsahovat  zejména  vysv ětlení kód ů  
(je-li  to   nezbytné)  a  podrobný   popis  standa rdních  zkoušek  
a všechny  p říslušné  informace  pro  ur čení  maximální možné doby  
nošení za r ůzných p ředpokládaných podmínek používání.  
  
3.11 Ochranné prvky pro potáp ěčskou výzbroj  
  
1. Dýchací p řístroj  



  
Dýchací  p řístroj musí  být schopen  dodávat uživateli dýchate lnou  
plynnou sm ěs  za p ředpokládaných podmínek  používání a respektovat  
zejména maximální hloubku pono ření.  
  
2. Pokud to p ředpokládané podmínky používání vyžadují, musí osobn í  
ochranné prost ředky zahrnovat  
  
   a) od ěv, který chrání  uživatele p řed tlakem vyvolaným hloubkou  
   pono ření (viz bod 3.2) nebo p řed chladem (viz bod 3.7);  
  
   b)  výstražné   za řízení  konstruované  tak,   aby  poskytovalo  
   uživateli  okamžitou výstrahu  blížícího  se sel hání  v dodávce  
   dýchatelné plynné sm ěsi (viz bod 2.8);  
  
   c) záchranný oblek umož ňující  uživateli návrat na hladinu (viz  
   bod 3.4.1).   
  
                              P říl.3  
  
             TECHNICKÁ DOKUMENTACE DODÁVANÁ VÝROBCE M  
  
Dokumentace uvedená v § 3  odst. 1 musí obsahovat v šechny d ůležité  
údaje o prost ředcích použitých  výrobcem k zajišt ění toho, aby byl  
osobní ochranný prost ředek ve shod ě se základními požadavky, které  
se na n ěj vztahují.  
  
V p řípad ě  osobních  ochranných  prost ředk ů  jiných  než uvedených  
v § 3 odst. 2 musí dokumentace zahrnovat zejména  
  
1. Výrobcem dodaný soubor technické dokumentace, kt erý se skládá z  
  
a) celkových a podrobných  výkres ů osobního ochranného prost ředku,  
dopln ěných,   v p řípad ě  pot řeby,   výpo čty  a   výsledky  zkoušek  
prototypu,  v mí ře  nezbytné  pro   ov ěření  shody  se  základními  
požadavky;  
  
b) úplného  seznamu   základních   požadavk ů   na   bezpe čnost   a  
technických  norem  podle  §  2  odst.  2  nebo jin ých technických  
specifikací, které byly vzaty v úvahu p ři navrhování výrobku.  
  
2. Popis  kontrolních  a  zkušebních  za řízení  použitých v závod ě  
výrobce pro  kontrolu shody výroby  osobního ochran ného prost ředku  
s technickými normami  podle § 2  odst. 2 nebo  jin ými technickými  
specifikacemi a k udržení úrovn ě jakosti;  
  
3. Výtisk  pokyn ů  uvedených  v bodu  1.4  p řílohy  č. 2  k tomuto  
nařízení.   
  
                              P říl.4  
  
                   VZOR ES PROHLÁŠENÍ O SHOD Ě  
  
Výrobce nebo jeho zplnomocn ěný zástupce: i)  
  
 .................................................. ...............  
 .................................................. ...............  
 .................................................. ...............  
 .....................................  
  
prohlašuje, že níže popsaný nový osobní ochranný pr ost ředek ii)  



  
 .................................................. ...............  
 .................................................. ...............  
 .....................................  
  
je  ve  shod ě  s  ustanoveními  na řízení  vlády  č.  21/2003  Sb.,  
přejímajícím  sm ěrnici  Rady   89/686/EHS  o  sbližování  právních  
předpis ů  členských   stát ů  týkajících  se   osobních  ochranných  
prost ředk ů,  ve  zn ění  sm ěrnic  93/68/EHS,  93/95/EHS  a Sm ěrnice  
Evropského  parlamentu a  Rady 96/58/ES  a pop řípad ě  s technickou  
normou  podle  §  2  odst.  2  č.  .......  (pro  osobní  ochranné  
prost ředky uvedené v § 3 odst. 2)  
  
je identický  s osobním ochranným prost ředkem,  který je p ředmětem  
certifikátu ES p řezkoušení typu č. .......... vydaného iii),iv)  
  
 .................................................. ...............  
 .................................................. ...............  
 .....................................  
  
je p ředmětem postupu stanoveného v § 5 nebo § 6 iv) na řízení vlády  
21/2003 Sb., pod dohledem notifikované osoby iii)  
  
 .................................................. ...............  
 .................................................. ...............  
 .....................................  
  
V ............... dne ................  
 ................  
  
Podpis v)  
--------------------------------------------------- ---------------  
i)   Identifika ční údaje;  zplnomocn ění zástupci musí rovn ěž uvést  
     identifika ční údaje výrobce.  
ii)  Popis  osobního  ochranného  prost ředku  (zna čka,  typ, číslo  
     výrobní série atd.).  
iii) Identifika ční údaje notifikované osoby.  
iv)  Nehodící se škrtn ěte.  
v)   Jméno  a  funkce  osoby oprávn ěné  podepisovat jménem výrobce  
     nebo jeho zplnomocn ěného zástupce.   
  
                              P říl.5  
  
                       PODMÍNKY AUTORIZACE  
  
Autorizované osoby musí spl ňovat tyto podmínky:  
  
1. pot řebný personál a nezbytné prost ředky a vybavení;  
  
2. odborná zp ůsobilost a profesionální d ůvěryhodnost zam ěstnanc ů;  
  
3. nezávislost  vedoucích a technických  pracovník ů, p ři provád ění  
zkoušek,  p říprav ě  zpráv,  vydávání  certifikát ů  a p ři provád ění  
dohledu  podle tohoto  na řízení,  ve  vztahu ke  všem organizacím,  
skupinám  nebo  osobám,  p římo  nebo  nep římo  zainteresovaným  na  
osobních ochranných prost ředcích;  
  
4. zachovávání ml čenlivosti zam ěstnanc ů (§ 20a zákona);  
  
5. pojišt ění odpov ědnosti za škodu (§ 11 odst. 3 zákona).  
  



Pln ění  podmínek uvedených  v bodech 1  a 2  pravideln ě kontroluje  
Úřad (§ 11 odst. 4 zákona). 

 


