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I.  OTÁZKY A ODPOVĚDI 
 
 

Upozornění 
Uživatele této příručky je potřeba upozornit na skutečnost, že cílem příručky je usnadnit 
používání směrnice 89/686/EHS a právní platnost má pouze text směrnice a jeho 
transpozice. Příručka není právně závazný výklad směrnice. Evropská komise příručku 
finančně podporuje a poskytuje ji k veřejnému použití v zájmu zvýšení informovanosti 
o svých iniciativách. Komise však nepřejímá žádné záruky ani odpovědnost za informace 
v této příručce. 

 

Evropská komise zde zveřejňuje stanoviska, která se týkají otázek, vyskytujících se při 
aplikaci směrnice. Tento soubor je dynamický dokument a je pravidelně aktualizován. 

(Poslední aktualizace: 09/2003) 

 

 
Otázka 0 

Je to OOP nebo není? 

Odpověď: 
V tabulce jsou uvedeny výrobky a názor skupiny odborníků na OOP, zda se jedná o osobní 
ochranný prostředek nebo ne. 
 

Č. rozhodnutí  
Datum 

Výrobek 
OOP  
„ano“   

nebo „ne“ 
Poznámka Kategorie* 

1 
12/2002 

Bezpečnostní lyžařské 
vázání 

ne Primární určení: pro 
připevnění boty k lyži  

0 

2 
12/2002 

Stoupací železa na 
sloupy (připevněné 
k botám) 

ne Primární určení: k 
vystupování na (dřevěné) 
sloupy  

0 

3 
12/2002 

Přilby pro ragby k 
ochraně proti skalpování 

ano  I 

4 
12/2002 

Přilby pro ragby 
k ochraně proti silným 
úderům 

ano  II 

5 Šnorchly ne Primární určení: bez 
ochrany, pouze dýchání 
pod vodou 

0 

6 Ochranné brýle pro 
motocyklisty  

ano  II 



Užitečné informace o směrnici 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky 

10 

7 Plavecké a/nebo 
potápěčské brýle a 
masky 

ano   

8 
06/2003 

Záchranné rukávy ne Primární určení: pomůcka 
pro plavání 

0 

9 Lavinové vesty  ve stádiu projednávání  

* Viz Příručka pro kategorizaci OOP 

 

 
Otázka 1 

Text originální otázky a odpovědi byla rozšířen na základě poradní schůzky skupiny 
odborníků, Brusel 5-6/12/2000. 

Působnost směrnice 89/686/EHS, týkající se vlastností částí oděvu pro motocyklisty 
a doplňující ochrany. 

Odpověď: 
Ochranné oděvy (zahrnující rukavice a boty, atd.) chránící před klimatickými podmínkami 
jako je teplo, chlad a vlhkost, jsou předměty pro soukromé použití. Jako takové nejsou 
zahrnuty do rozsahu působnosti směrnice pro OOP (Příloha I.3 89/686/EHS). 

Jestliže výrobce výslovně uvádí, nebo připouští v prodejní dokumentaci nebo reklamě, že 
součást oděvu poskytuje ochrnu díky určitým specifickým doplňujícím vlastnostem, musí být 
tyto doplňující vlastnosti kvalifikovány jako „OOP“. Jako takové musí vyhovovat 
ustanovením směrnice pro OOP. 

Specifické vlastnosti mohou být představovány například ochranou končetin nebo zad před 
nárazem, chrániči lokte nebo ramen nebo ochranou před odřeninami (nejde o konečný výčet 
příkladů). 

Z toho vyplývá, že chrániče umístěné v oděvu bez ochranných vlastností jsou OOP: Výrobce 
musí s oděvem poskytnout rovněž informace související s OOP v souladu se směrnicí pro 
OOP. Pro tyto chrániče, stejně jako pro všechny ostatní oddělitelné OOP, musí výrobce 
poskytnout informace o správném způsobu jejich spojení, připevnění a sejmutí. 

 

 
Otázka 2 

Rezervováno pro budoucí otázku. 

 

 
Otázka 3 

Rezervováno pro budoucí otázku. 
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Otázka 4 

Do jaké certifikační kategorie patří antivibrační prostředky? 

Odpověď: 
Prostředky navržené a vyráběné na ochranu proti vibracím nejsou výslovně uvedeny v článku 
8(3) nebo (4) a jsou proto zařazeny do kategorie II. 

 

 
Otázka 5 

Do jaké certifikační kategorie patří obuv k ochraně proti účinkům statické elektřiny? 

Odpověď:  
Obuv navržená a vyráběná k ochraně proti statické elektřině patří do kategorie II OOP, 
protože je nošena v prostředí s možným rizikem výbuchu. 

 

 
Otázka 6 

Rezervováno pro budoucí otázku. 

 

 
Otázka 7 

Jsou OOP navržené a vyráběné pro hasiče považovány za OOP, nebo jsou vyňaty 
z oblasti působnosti směrnice, protože jsou používány pro armádní nebo policejní účely? 

Odpověď:  
Hasiči nejsou nikdy považováni za „pořádkové nebo bezpečnostní síly“; prostředky, které 
používají jsou proto s ohledem na směrnici považovány za OOP. V závislosti na jejich povaze 
jsou zařazovány do kategorie II nebo III. 

Poznámka: Tato odpověď je velmi jednoznačná a nepřipouští žádné výjimky; například 
prostředky užívané hasiči z Paříže nebo námořními hasiči z Marseille musí být v souladu se 
směrnicí 89/686/EHS a to přesto, že oba orgány jsou přímo podřízeny francouzskému 
ministerstvu obrany. 

(Viz rovněž odpověď pana Bangemanna v zastoupení Komise 1. července 1996 k písemné 
otázce E-1173/96 pana Gerharda Schmida). 
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Otázka 8 

Jestliže optometrista nebo oční optik sestavuje dva ploché (nedioptrická) protisluneční 
filtry s další ochrannou vlastností (jinou než proti slunečnímu záření), jak musí 
postupovat? 

Odpověď: 
Jestliže jsou nedioptrické protisluneční filtry používány ještě pro další ochranu (ochrana proti 
nárazu, laseru, teplu ...), pak sestava z filtrů a obruby by měla podléhat postupům uvedeným 
ve směrnici pro odpovídající kategorii kombinovaného rizika. 
 
 

Otázka 9 

Pokud optometrista nebo oční optik sestavuje obruby a ploché (nedioptrické) čočky 
a pokud je zabarvuje, aby z nich vyrobil brýle proti slunečnímu záření, jaký postup má 
použít? 

Odpověď: 
Poté, co jsou skla zabarvena, je sestava považována za protisluneční brýle. Pokud je 
poskytována ochrana proti slunci, je sestava zařazena do kategorie I. 
 
 

Otázka 10 

Pokud optometrista nebo oční optik sestavuje nedioptrické protisluneční brýle a používá 
k tomu obrubu a/nebo čočky bez označení CE, jaký postup má použít? 

Odpověď: 
Zhotovitel musí vystavit ES prohlášení o shodě (příloha VI směrnice pro OOP). Vzniklá 
sestava jsou protisluneční brýle, které patří do kategorie I. 
 
 

Otázka 11 

V případě, že se OOP skládá z několika částí, jaké požadavky ověřuje notifikovaný 
subjekt3) odpovědný za provedení ES přezkoušení typu? 

Odpověď:  
Notifikovaný subjekt musí ověřit, zda byly správně aplikovány všechny základní požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví pro jednotlivé části, spadající pod kategorie II a III, tak pro 
celou sestavu. Pro tento účel není nutno opakovat zkoušky, které již byly provedeny 
notifikovaným subjektem nebo zkoušky, které byly notifikovaným subjektem uznány. Navíc, 
s ohledem na články 11A a 11B, není požadováno provádění kontrol s výjimkou těch části, 
které přímo spadají do kategorie III. 

                                                           
3)  Poznámka vydavatele: V nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky, se používá výraz „notifikovaná osoba“. 
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Otázka 12 

Jakým způsobem se má nahlížet na výrobky na ochranu páteře a ochranu paží, 
používané k ochraně zad nebo kloubů při velkém zatížení? 

Odpověď: 
Tyto výrobky jsou určeny pro lékařské použití a proto nespadají do oblasti působnosti 
směrnice. 

 

 
Otázka 13 

Jak odstranit nejasné odlišení mezi respirátory (obličejovými maskami) nošenými pro 
větší komfort a ochrannými maskami? 

Odpověď: 
Ochranné masky (obličejové masky), nezávisle na popisu, které jsou určeny k ochraně 
uživatele, patří do působnosti směrnice pro OOP a musí proto splňovat všechny základní 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví uvedené ve směrnici, které se na ně vztahují.  

 

 
Otázka 14 

Měly by být záchranné padáky zařazeny mezi „prostředky na ochranu proti pádu 
z výšky“? 

Odpověď: 
Nikoliv. Směrnice stanoví, že takové prostředky musí být připojeny k bezpečnému kotvícímu 
bodu. Záchranné a jiné padáky, závěsné kluzáky apod. nepatří mezi OOP. 

 

 
Otázka 15 

Patří mezi OOP stupadla, lana a další vybavení používané pro vyproštění z vody po 
propadnutí ledem? 

Odpověď: 

Tyto prostředky jsou navrženy na ochranu uživatele před utonutím v případě propadnutí 
ledem. Jedná se o kategorii II. 
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Otázka 16 

Měly by být neprůstřelné oděvy nebo vesty považovány za OOP? 

Odpověď: 
Jedná se o části ochranného oděvu a proto patří do kategorie II. Nevztahuje se na ně výjimka 
pro armádu nebo pořádkové a bezpečnostní síly. Z působnosti směrnice jsou vyloučeny pouze 
neprůstřelné oděvy a vesty vyrobené výhradně pro tyto uvedené složky. 

 

 
Otázka 17 

Jak postupovat z právního, technického a praktického hlediska, abychom mohli 
dosáhnout shody se směrnicí pro OOP u ochranných brýlí s korekčními zorníky? 

Odpověď: 

1)  Z právního hlediska 

• Na základě dokumentu o kategorizaci OOP jsou tyto výrobky rozděleny do kategorií 
odpovídajících specifickému riziku (ES přezkoušení typu). Při uplatnění směrnice 
89/686/EHS je nutno vzít v úvahu pouze ty součásti, které mají ochrannou funkci. Pro 
tento účel musí být použity vhodné požadavky a zkušební metody uvedené v normách EN 
a prEN připravených technickou komisí CEN/TC 85 „Prostředky k ochraně očí“. 

• Hlediska týkající se korekce zraku jsou pokryta směrnicí 93/42/EHS pro zdravotnická 
zařízení a musí být certifikována na základě prohlášení o shodě s ohledem na základní 
požadavky této směrnice a na požadavky CEN/TC 170. 

• Kompletní brýle určené jako osobní ochranný prostředek vyžadují prokázání shody se 
směrnicí OOP ještě předtím, než výrobce opatří výrobek označením CE a vydá a podepíše 
ES prohlášení o shodě. 

 
2)  Z technického hlediska 

Zhruba řečeno, jednoduchý model obruby může být základem širokému okruhu kombinací 
obrub/brýlových čoček, závislých na samotné obrubě (barva, velikost) a typu brýlových čoček 
(materiály, hodnoty korekce, vzdálenosti mezi optickými osami, velikost). Pro vykonání ES 
přezkoušení typu není možné a ani nezbytné zkoušet všechny kombinace, které přicházejí 
v úvahu. Vzhledem k tomu, že zkouškami statistického výběru by se získaly pouze průměrné 
hodnoty z výroby, nedostatečné v rámci stanovení bezpečnosti, ES přezkoušení typu by mělo 
ověřovat bezpečnostní vlastnosti u těch nejkritičtějších kombinací. 
 
3) Z praktického hlediska  

Když výrobce dodá hotový výrobek, je zodpovědný jak za označení CE, tak za prohlášení 
o shodě. 

Pokud výrobce dodává výrobky, které vyžadují další zpracování, obruby a brýlové čočky jsou 
považovány za vyměnitelné součásti ve smyslu článku 1 (2, c) směrnice. Obruby a brýlové 
čočky, včetně nezabroušených brýlových čoček, mohou být proto certifikovány samostatně 
jako OOP. 
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Oční optik může provést konečnou montáž ze samostatných certifikovaných výrobků, bez 
nutnosti podrobit konečnou sestavu doplňujícím zkouškám notifikovaným subjektem, pokud 
jsou splněny následující podmínky: 

a) u sestavených brýlí jsou splněny požadavky pro brýlové čočky a obruby v rozsahu, 
který je shodný s ES certifikátem vydaným pro kompletní brýle. 

b) oční optik nevykonává operace, které by významně měnily bezpečnostní vlastnosti 
výrobku (např. tvrzení čoček teplem pro zlepšení odolnosti proti nárazu).  

 

V takovém případě označením CE opatří obruby a brýlové čočky (včetně čoček, které nemají 
konečnou úpravu) výrobci těchto komponent a nikoliv oční optik. Oční optik musí poskytnout 
dokumenty udávající původ a shodu obrub a brýlových čoček. 

Pokud nejsou podmínky 3a) a 3b) splněny, je optik považován za výrobce a musí se podřídit 
všem podmínkám platícím pro výrobce, které jsou uvedeny ve směrnici. 

 

 
Otázka 18 

Do jaké certifikační kategorie patří potápěčské vybavení? 

Odpověď: 
Patří do kategorie II. 

Nemůže být považováno za: 

– „ochranu proti atmosférickým vlivům, které však nejsou extrémní pro profesionální 
používání” spadající do kategorie I, ani za 

– oděvy pro „použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 
-50 °C nebo nižší“ spadající do kategorie III. 

 

 
Otázka 19 

Měly by být lanové svorky považovány za OOP? 

Odpověď: 
Lanová svorka je mechanické zařízení, které by se mělo při osazení na lano nebo pomocnou 
šňůru vhodného průměru při zatížení v jednom směru zablokovat a v opačném směru by mělo 
volně klouzat. Ačkoliv neposkytují absolutní ochranu, lanové brzdy značně zvyšují 
bezpečnost, zvláště při slaňování. Lanové svorky musí být zařazeny mezi OOP. 
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Otázka 20 

 Měly by být plovací prostředky užívané pro učení a výcvik plavání, jako například 
prkna s pěnovou výplní, plovací pásy, pomocná nadnášedla apod. zatříděny jako OOP? 

Odpověď: 
Plovací prostředky, včetně těch, které jsou používány při výuce plavání, jsou zařazeny jako 
OOP jen v tom případě, jsou-li nošeny uživatelem a jsou navrženy tak, aby zůstávaly na místě 
ve správné pozici na těle uživatele a po celou dobu použití zajišťovaly potřebnou bezpečnost. 
Proto tedy například prkna s pěnovou výplní nejsou OOP, neboť tyto prostředky jsou drženy, 
nikoliv nošeny. Nadnášedla „typu plovací kola“, nejsou reálně nošena a nemohou být 
udržována na místě. Běžné plovací pásy nejsou OOP, protože je nelze spolehlivě upnout 
k vrchní části těla a protože jejich správné umístění je obtížné zaručit a udržovat. Plovací 
obleky se zabudovanými plováky jsou pojednány v otázce 28. 

 

 
Otázka 21 

Měla by notifikovaný subjekt při provádění ES přezkoušení typu ověřovat informace 
poskytované výrobcem a dodávané s výrobkem? 

Odpověď: 
Článek 10(4) se nezmiňuje výslovně o ověření informací poskytovaných výrobcem 
a dodávaných s výrobkem. ES přezkoušení typu zahrnuje přezkoumání technické 
dokumentace (která nezahrnuje informace dodávané s prostředkem, viz příloha III) a vzorku 
(prototypu). 

Pokud je však zkoušený vzorek podroben ES přezkoušení typu, notifikovaný subjekt musí 
ověřit, zda vzorek může být použit bezpečně a ve shodě s jeho deklarovaným účelem. To se 
provede tak, že notifikovaný subjekt zkontroluje informace zmiňované v příloze II, bod 1.4, 
které zahrnují pokyny pro nasazení, použití atd. 

Informace dodávané s výrobkem musí být předloženy notifikovanému subjektu4) spolu 
s technickou dokumentací (technickým spisem) a vzorkem výrobku. 

 

 
Otázka 22 

Rezervováno pro budoucí otázku. 

 

 

                                                           
4)  Poznámka vydavatele: Notifikovaný subjekt („Notified Body“) je v souvisejících českých právních 

předpisech označován výrazem „notifikovaná osoba“. 
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Otázka 23 

Jsou záchranné prostředky považovány za OOP?  

Odpověď: 
Jestliže je prostředek nošen před nehodou, které má zabránit, je to OOP a spadá pod směrnici. 
Jestliže jej záchranář umístí na osobu vyžadující záchranu až po nehodě, OOP to není.  

Například neoprénový oblek, nošený nepřetržitě k ochraně před podchlazením při pádu do 
vody, patří mezi OOP. Závěs užívaný k záchraně osob v bezvědomí z nepřístupného místa 
mezi OOP nepatří. 

 

 
Otázka 24 

Patří ochranné oděvy pro vodní lyžování mezi OOP ?  

Odpověď: 
OOP musí odpovídat definicím článku 1 směrnice 89/686/EHS a zabezpečit odpovídající 
ochranu proti daným rizikům (příloha II bod 1). Nošení ochranného oděvu pro vodní lyžování 
chrání před riziky uvedenými v příloze II bodu 3.1, konkrétně proti mechanickým nárazům. 
Kritéria definice OOP jsou tedy splněna. 

 

 
Otázka 25 

Patří resuscitační masky mezi OOP?  

Odpověď: 
Jestliže je předpokládáno, že resuscitační masku nejprve drží rukou záchranář a pak ji 
přidržuje na ústech oběti, pak je otázkou, zda je prostředek zároveň funkční i ochranný.  

Resuscitační maska musí chránit záchranáře při poskytování dýchání z úst do úst před 
nákazou při kontaktu s ústy oběti a přes dýchací cesty, přičemž umožňuje přiměřené umělé 
dýchání (vzduch musí projít skrz směrem k oběti). 

Resuscitační maska splňující tuto dvojí funkci patří mezi OOP. 

 

 
Otázka 26 

Rezervováno pro budoucí otázku. 
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Otázka 27 

Jaké podklady se použijí, jestliže neexistují technické normy?  

Odpověď: 
V každém případě, nezávisle na existenci harmonizované technické normy, jsou to požadavky 
směrnice, které musí být splněny. Splnění požadavků harmonizované technické normy dává 
pouze předpoklad shody se směrnicí. Jiné technické normy než harmonizované nedávají 
předpoklad shody, ale mohou poskytnout použitelná doporučení. Pokud harmonizované 
normy chybí, prokáže se splnění základních požadavků pomocí jiných norem, odkazů na stav 
techniky, vhodné technické dokumentace nebo analogie vzhledem k prostředkům, pro které 
norma existuje. 

 

 
Otázka 28 

Jsou plovací obleky se zabudovanými plováky OOP ? 

Odpověď: 
Plovací obleky se zabudovanými plováky jsou OOP. Z toho plyne, že takové výrobky, které 
nebyly deklarovány jako OOP, nemohou být prodávány ani pro jiné určení (například hračky, 
módní novinky nebo textilní výrobky). V každém případě musí podléhat posouzení 
notifikovanému subjektu jako OOP.  

Zvláštní pozornost musí výrobce i notifikovaný subjekt věnovat riziku souvisejícímu s vysoko 
umístěným těžištěm malých dětí.  

Notifikovaný subjekt musí případ od případu ověřovat základní hledisko, zda bezpečnostní 
vlastnosti navrhovaného plovacího obleku s plováky dávají dostatečnou záruku pro povolení 
jejich uvedení na trh. V takovém případě je potřeba chápat bezpečnostní vlastnosti v nejširším 
smyslu, jako vnitřní vlastnosti a doprovodné prvky, které umožní bezpečné zamýšlené použití 
a maximálně omezí rozsah možného nebezpečného použití. Zahrnují koncepci, výrobu, návod 
se schématem těžiště, bezpečnostní upozornění umístěné na výrobku. 

 
 

Otázka 29 

Ukládá směrnice pro OOP, aby piktogramy znázorňující rozsah odstraněných rizik byly 
umístěny přímo na OOP? 

Odpověď: 

Nikoliv. Příloha II článek 2.12 pouze stanoví, jaké jsou podmínky pro používání piktogramů 
na OOP. 

Datum schválení: 10/2001 
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Otázka 30 

Za jakých podmínek může být certifikován renovovaný OOP umístěný na trhu, pokud 
tento renovovaný OOP odpovídá posouzenému typu? 

Odpověď: 
Renovovaný nebo modernizovaný prostředek, nezávisle na tom, zda obsahuje nové díly, je 
považován za nový OOP. Jako takový musí odpovídat směrnici. Pro OOP v kategorii 2 nejsou 
požadovány žádné další kontroly nad rámec přezkoušení typu. Pro OOP v kategorii 3 musí 
být notifikovaný subjekt informován o tom, zda byla renovace použita v rámci výroby. 
V obou případech výrobce umístěním označení CE deklaruje, že prostředek je vyhovující. 

Datum schválení: 10/2001 

 

 
Otázka 31 

Znamená vydání revidované harmonizované normy také zánik předpokladu shody OOP 
založeného na staré normě? 

Odpověď: 
Ve stádiu projednávání. 

 

 
Otázka 32 

Jak se má chovat výrobce v případě drobných změn OOP, které nemění jeho vlastnosti 
z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví? 

Odpověď: 

Pokud drobné změny nemění vlastnosti OOP z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, mělo 
by to výrobce písemně sdělit notifikovanému subjektu společně s technickou dokumentací 
změn a žádostí o rozšíření certifikátu. Notifikovaný subjekt si může vyžádat reprezentační 
vzorek upraveného OOP, aby jej porovnal s originálním typem.  

 

 
Otázka 33 

Jak může výrobce splnit požadavky u speciálních OOP, když omezený objem výroby 
nepokryje náklady na posouzení? 

Odpověď: 
OOP vyrobené v malých sériích: 

1. se předloží k posouzení shody notifikovanému subjektu (kat. 2 a 3) a 
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2. měly by být podrobeny destruktivním zkouškám  
pokud možno na základě již přijatého certifikovaného ES typu ve variantách, které 
nemění uvedené vlastnosti z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví.  

Delegace souhlasily s vyjádřením názoru Komise, že stanovisko poskytuje jen částečnou 
odpověď na tuto spornou otázku, ale prozatím není možno učinit více. Tato záležitost by měla 
být řešena v návrhu novely směrnice. Navržený text byl schválen se změnami (viz dokument 
2001-10 rev. 2). 

 

 
Otázka 34 

Do jaké kategorie patří rukavice chránící před teplotami vyššími než 50 °C, určené pro 
soukromé uživatele? 

Odpověď: 
Ve stádiu projednávání. 
 
 


