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II. PŘÍRUČKA PRO KATEGORIZACI OSOBNÍCH OCHRANNÝCH 
PROSTŘEDKŮ (OOP) 

 
 

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. 

 
 
• Účel příručky 
Článek č. 8 směrnice Rady 89/686/EHS(a) uvádí postupy posuzování shody OOP se 
základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. Pro celou skupinu výrobků OOP jsou 
definovány čtyři různé postupy posuzování shody (viz článek 1 a příloha I směrnice pro 
OOP). Příručka byla vypracována, protože ustanovení článku 8 nejsou dostatečně 
vyčerpávající pro praktické uplatňování. Vybrat správný postup posuzování shody, který bude 
uplatněn, je výhradně věcí výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce. „Příručka pro 
kategorizaci“ je proto zaměřena především na tyto dvě zúčastněné strany. Prospěch z těchto 
informací mohou mít však i notifikované subjekty, orgány dozoru nad trhem a další 
zainteresované strany. 
 
• Koncepce „Kategorií“ 
OOP chrání uživatele před jedním nebo více riziky. Vystavení riziku může vést ke zranění. 
Závažnost těchto zranění byla rozdělena do kategorií tímto způsobem: kategorie I (méně 
závažná zranění), kategorie III (velmi těžká zranění vedoucí k nevratnému poškození zdraví 
nebo smrti) a kategorie II zahrnující zbývající stupně závažnosti zranění. Směrnice pro OOP 
stanoví jeden nebo více postupů posuzování shody pro každou ze tří kategorií. Postupy 
posuzování shody se zpřísňují se stoupajícím stupněm vážnosti možného ranění. 

a) „Kategorie I“: výrobce vypracuje prohlášení o shodě na svou vlastní odpovědnost 
(článek 8, odstavec 3); 

b) „Kategorie II“: výrobce vypracuje prohlášení o shodě na základě certifikátu o ES 
přezkoušení typu vydaného notifikovaným subjektem pro typ OOP (článek 8, odstavec 2); 

c) „Kategorie III“: výrobce vypracuje prohlášení o shodě na základě certifikátu o ES 
přezkoušení typu vydaného notifikovaným subjektem pro typ OOP a poté notifikovaný 
subjekt (ten, který vystavil certifikát o ES přezkoušení typu nebo jiný) provádí kontrolu 
jakosti výrobního procesu OOP (článek 8, odstavec 4). 

 
• Jak používat „Příručku pro kategorizaci“ 

Příručka pro kategorizaci pomáhá určit vhodnou „kategorii“ (viz výše) příslušnou pro daný 
výrobek OOP. V souladu s touto „kategorií“ musí být zvolen vhodný postup posuzování 
shody.  

Příručka obsahuje různé typy OOP a odpovídající kategorie (I, II, III). 
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„0“ ve sloupci „Kategorie“ zařazuje OOP mimo rozsah směrnice.  
 
Přesto musí být použit postup posuzování shody a OOP musí splnit všechny základní 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví. 
 
 
• Statut „Příručky pro kategorizaci“ 
 
Příslušné služby Directorate General - Enterprise Evropské komise, ve spolupráci s vládními 
experty členských států, představiteli evropského průmyslu, evropské normalizační 
organizace a notifikovaných subjektů vypracovali obecně přijímané odsouhlasené výklady 
směrnice týkající se „kategorizace“, viz výše. Příručka shrnuje tyto výklady a představuje 
odkazy pro zajištění shodné aplikace směrnice u všech zainteresovaných složek. Existence 
těchto harmonizovaných výkladů je předpokladem, že bude minimalizován počet případů 
různých použití bezpečnostních ustanovení, přinejmenším těch, které vznikají z odlišného 
výkladu.  

Příručka není právně závazným výkladem směrnice. Tyto výklady mohou být upraveny podle 
potřeby, při uvážení zkušeností získaných během uplatňování směrnice. 
 
Důležité: Upravené nebo vzhledem pokračující diskusi v současné době pozastavené články. 
 
Číslo Sporná otázka 

10.1 Druhá část výkladu 10.1 „... včetně plovacích pomůcek a nafukovacích plováků, 
které nejsou považovány za hračky (pro použití výhradně v mělké vodě)“ 

 
 
Poslední update této stránky 15. 8. 2003. 
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ROZDĚLENÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ  
PODLE DRUHU A KATEGORIÍ 

 
 

         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod5) 

 
 

 1  PROSTŘEDKY K OCHRANĚ SLUCHU 
 1.1 Všechny prostředky k ochraně sluchu (uvnitř nebo vně ucha)  II  

  
 

 2  PROSTŘEDKY K OCHRANĚ OČÍ   
 2.1  Všechny prostředky k ochraně očí a filtry  II  

 S výjimkou:   

2.2  Filtry nebo prostředky k ochraně očí pro použití v prostředí 
s vysokou teplotou jehož účinek je srovnatelný s působením 
vzduchu o teplotě 100 °C a více, a který může a nemusí být 
charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene 
nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu 

III 3.3.4 

2.3  Filtry nebo prostředky k ochraně očí zajišťující ochranu proti 
ionizačnímu záření 

III 
 

3.3.3 

2.4  Filtry nebo prostředky pro ochranu očí navrhované a vyráběné 
proti ohrožení elektrickým proudem 

III 
 

3.3.7 

2.5 Brýle a masky pro plavání a/nebo potápění  I 3.1.1 

2.6 Filtry a prostředky k ochraně očí navrhované a vyráběné na 
ochranu proti slunečnímu záření, protisluneční brýle bez 
korekčních vlastností, pro neprofesionální i profesionální 
použití 

I 
 

3.1.6 

2.7 Lyžařské brýle všech typů, s výjimkou korekčních I 3.1.6 

2.8 Korekční brýle včetně korekčních protislunečních brýlí. 
Poznámka:  
Pokud mají brýle další ochranné vlastnosti, kromě ochrany 
proti slunečnímu záření (např. proti nárazu, odletujícím 
abrasivním částicím atd.) jsou v důsledku těchto ochranných 
vlastností zařazeny jako osobní ochranné prostředky do 
kategorie, odpovídající příslušnému riziku 

0 lékařské 
použití 

 2.9 Hledí, která jsou pevnou součástí přileb, navrhovaná a 
vyráběná pro použití na jednostopých a dvoustopých 
motorových dopravních prostředcích 

0 2.5 

                                                           
5)  Poznámka vydavatele: V nařízení vlády č. 21/2003 Sb. se používá výraz „notifikovaná osoba“. 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

3 PROSTŘEDKY K OCHRANĚ PROTI PÁDŮM Z VÝŠKY  
3.1 Veškeré ochranné prostředky konstruované a vyráběné 

k ochraně proti pádům z výšky, pro soukromé nebo 
profesionální používání (práce ve výškách, pády z lodí, 
vysokohorská turistika, horolezectví, speleologie atd.). Tato 
kategorie zahrnuje rovněž prostředky pro práci ve výšce a se 
zajištěním (postroje, stehenní popruhy, pásy, atd.) 
Poznámka: 
Tyto prostředky zahrnují postroje (sedací úvazky, prsní 
úvazky, atd.) a všechny doplňky určené k uvázání osoby ke 
konstrukci, s výjimkou kotevních bodů, tvořících nedílnou 
součást konstrukce nebo jiného objektu. 
Například: 
− pro profesionální používání: lana, přenosné zachycovače 

pádu, karabiny, tlumiče pádu, atd., 
− pro horolezectví, slézání skal a speleologii: spojky 

(jednoduchá lana), lana pro slaňování, (dvojitá lana), 
smyčky, šplhací karabiny, lanové svorky, klíny, skoby, 
ledovcové skoby, upínací zařízení pro použití na umělých 
horolezeckých stěnách, atd. 

III 3.3.6 

 S výjimkou:   

3.2  Prostředky pro vystupování nebo sestupování z místa ve výšce 
(pohyblivé sedačky, sestupové systémy bez zabudovaného 
systému rychlostní regulace, apod.) 

0 nepatří mezi 
OOP 

3.3  Vybavení pro šplhání, slézání skal, speleologii apod. 
(cepíny, kladiva, sestupové systémy bez zabudovaného 
systému rychlostní regulace, lana - horolezecká výstroj, apod.)

0 nepatří mezi 
OOP 

3.4 Pomocná výstroj (postroje apod.) navržená a vyráběná pro 
použití s padáky, paraglidingovými padáky, podvěsnými 
kluzáky (Rogalo), apod., která nemůže být použita pro jiné 
účely, než pro které byla navržena. 

0 nepatří mezi 
OOP 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

4 PROSTŘEDKY K OCHRANĚ HLAVY   

4.1 Všechny přilby, včetně sportovních přileb II  

 S výjimkou:   

4.2  Přilby konstruované a vyráběné pro použití v prostředí 
s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením 
vzduchu o teplotě 100 °C a více, a který může a nemusí být 
charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene 
nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu  

III 3.3.4 

4.3  Přilby konstruované a vyráběné k ochraně proti ohrožení 
elektrickým proudem  

III 3.3.7 

4.4  Lehké pokrývky hlavy konstruované a vyráběné pro zakrytí 
vlasů  

I 3.1.5 

4.5 Přilby konstruované a vyráběné pro používání na 
jednostopých a dvoustopých motorových vozidlech, včetně 
přileb pro motoristické závody 

0 2.5 

4.6 Přilby konstruované a vyráběné pro používaní v armádě nebo 
v policejní a pořádkové službě 

0 2.1 

 
 

5 PROSTŘEDKY PRO ČÁSTEČNOU NEBO ÚPLNOU OCHRANU OBLIČEJE 
5.1 Všechny prostředky  II  

 S výjimkou:    

5.2  Prostředky konstruované a vyráběné pro použití v prostředí 
s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením 
vzduchu o teplotě 100 °C a více, a který může a nemusí být 
charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene 
nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu 

III 3.3.4 

5.3  Prostředky konstruované a vyráběné pro použití v prostředí 
s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením 
vzduchu o teplotě -50 °C a méně  

III 3.3.5 

5.4 Prostředky konstruované a vyráběné k ochraně proti ohrožení 
elektrickým proudem 

III 3.3.7 

5.5 Hledí navrhovaná a vyráběná, která jsou pevnou součástí do 
přileb používaných na jednostopých a dvoustopých vozidlech, 
včetně zorníků pro motoristické závody 

0 2.5 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

6 OCHRANNÉ ODĚVY   
 6.1 Všechny oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 

připojené) konstruované a vyráběné pro zajištění specifické 
ochranné funkce 

II  

 S výjimkou:    

6.2  Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) konstruované a vyráběné k ochraně proti ohrožení 
elektřinou 

III 3.3.7 

6.3 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro použití v prostředí 
s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením 
vzduchu o teplotě 100 °C a více, a který může a nemusí být 
charakterizován přítomností infračerveného záření, plamene 
nebo dopadu velkého množství roztaveného materiálu 

III 3.3.4 

6.4 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro použití v prostředí 
s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný s působením 
vzduchu o teplotě -50 °C a méně 

III 3.3.5 

 6.5 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro poskytování časově 
omezené ochrany6) proti chemickým látkám nebo proti 
ionizujícímu záření 

III 3.3.3 

 6.6 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro úplnou izolaci uživatele 
od okolního ovzduší 

III současně s 
3.3.2 

6.7 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro profesionální použití na 
ochranu proti povětrnostním podmínkám, které nejsou 
výjimečné nebo extrémní 

I 3.1.4 

6.8 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné na ochranu proti povrchově 
působícím mechanickým vlivům 

I 
 

3.1.1 

6.9 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro manipulaci s horkými 
předměty, jejichž teplota je nejvýše 50 °C nebo kde není 
riziko nebezpečného nárazu 

I 3.1.3 

 

                                                           
6)  Výrobce musí uvést chemickou látku, proti které je ochrana účinná a dobu poskytované ochrany. 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

6.10 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro použití v armádě nebo 
policejní a pořádkové službě, včetně neprůstřelných oděvů 
nebo vest, oděvů chránících proti biologické kontaminaci 
nebo ionizujícímu záření 

0 2.1 

6.11 Oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) navrhované a vyráběné pro soukromé používání 
k ochraně proti povětrnostním podmínkám, které nejsou 
výjimečné nebo extrémní 

0 2.3 

6.12 Běžné oděvy a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo pevně 
připojené) nebo sportovní oděvy a/nebo příslušenství 
(neposkytující specifickou ochranu), včetně uniforem 

0 2.3 

 
 

7 PROSTŘEDKY K OCHRANĚ DÝCHACÍCH ORGÁNŮ 
 7.1 Všechny prostředky k ochraně dýchacích orgánů 

konstruované a vyráběné k ochraně proti pevným a kapalným 
aerosolům nebo proti plynům7); všechny prostředky 
navrhované a vyráběné jako plně izolující uživatele od 
okolního ovzduší; všechny prostředky navrhované a vyráběné 
pro použití při potápění 

III  

 S výjimkou:   

7.2 Všechny prostředky k ochraně dýchacích orgánů navrhované 
a vyráběné pro použití v armádě nebo policejní a pořádkové 
službě 

0 2.1 

7.3 Chirurgické masky8) 0 lékařské 
použití 

 

 

                                                           
7) Výrobce musí uvést údaje o ochranných vlastnostech prostředku a dobu jeho používání nebo údaje, které 

umožní uživateli stanovit bez jakéhokoliv rizika, že končí doba použitelnosti ochranného prostředku. 
8) Pokud tyto masky slouží k ochraně uživatele proti bakteriální nebo virové infekci atd., zařazují se do 

certifikační kategorie III (spíše pro osobní ochranu než pro lékařské použití). 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

8 PROSTŘEDKY K OCHRANĚ NOHOU A/NEBO CHODIDEL 
A PROSTŘEDKY ZABRAŇUJÍCÍ UKLOUZNUTÍ 

8.1 Všechny prostředky a/nebo příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné k ochraně nohou 
a/nebo chodidel a protikluzné prostředky 

II  

 S výjimkou:    

8.2 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné k ochraně proti 
ohrožení elektrickým proudem při pracích pod nebezpečným 
napětím, zajišťující izolaci proti vysokému napětí 

III 3.3.7 

8.3 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro použití v 
prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný 
s působením vzduchu o teplotě 100 °C a více, a který může a 
nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, 
plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného 
materiálu 

III 3.3.4 

8.4 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro použití 
v prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný 
s působením vzduchu o teplotě -50 °C a méně 

III 3.3.5 

8.5 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro poskytování 
časově omezené ochrany9) proti chemickým látkám nebo proti 
ionizujícímu záření 

III 3.3.3 

8.6 Sportovní výbava (především obuv) a/nebo jejich příslušenství 
(odnímatelné nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné 
k ochraně proti vnějším nárazům  

I 3.1.5 

8.7 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro profesionální 
používání k ochraně proti povětrnostním podmínkám, které 
nejsou ani výjimečné, ani extrémní 

I 3.1.4 

8.8 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné k ochraně proti 
povětrnostním podmínkám, pro soukromé používání a/nebo 
pro sportovní činnost  

0 2.3 

8.9 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro používaní 
v armádě nebo v policejní a pořádkové službě k ochraně proti 
biologickým rizikům nebo proti ionizujícímu zářením 

0 2.1 

                                                           
9) Výrobce musí uvést údaje proti které chemikálii, nebo výrobku je ochrana účinná a dobu poskytované 

ochrany. 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

8.10 Některá obuv, zejména sportovní, obsahující součásti tlumící 
nárazy při chůzi, běhu atd., popř. zajišťující dobrou přilnavost 
a stabilitu10). Tyto součásti jsou považovány za součásti 
zvyšující pohodlí 

0 nepatří mezi 
osobní 

ochranné 
prostředky 

 
 

9 PROSTŘEDKY K OCHRANĚ RUKOU A PAŽÍ   
 9.1 Všechny prostředky11) a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné 

nebo pevně připojené) navrhované a vyráběné k ochraně paží 
a/nebo rukou 

II  

 S výjimkou:   

9.2 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné k ochraně proti 
ohrožení elektrickým proudem při pracích pod nebezpečným 
napětím, zajišťující izolaci proti vysokému napětí 

III 3.3.7 

9.3 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro použití v 
prostředí s vysokou teplotou, jehož účinek je srovnatelný 
s působením vzduchu o teplotě 100 °C a více, a který může a 
nemusí být charakterizován přítomností infračerveného záření, 
plamene nebo dopadu velkého množství roztaveného 
materiálu, včetně prostředků pro hasiče 

III 3.3.4 

9.4 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro použití v 
prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek je srovnatelný 
s působením vzduchu o teplotě -50 °C a méně 

III 3.3.5 

9.5 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro poskytování 
časově omezené ochrany12) proti chemickým látkám nebo proti 
ionizujícímu záření 

III 3.3.3 

9.6 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro profesionální 
použití chránící proti čisticím prostředkům se slabým účinkem 
(čisticí a prací prostředky atd.) 

I 3.1.2 

9.7 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné k ochraně proti 
mechanickým povrchově působícím vlivům (píchnutí při šití, 
zahradnické práce, nečisté práce, sport atd.) 

I 3.1.1 

                                                           
10)  Do této kategorie patří zejména obuv pro kopanou, ragby, běžecká obuv s hřeby. 
11)  Tyto ochranné prostředky zahrnují veškeré prostředky chránící ruce nebo jejich části, zejména rukavice, 

bezprsté rukavice, palcové rukavice, prostředky chránící jen prsty nebo jen dlaně atd. 
12) Výrobce musí uvést údaje proti které chemikálii nebo výrobku je ochrana účinná a dobu poskytované 

ochrany. 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

9.8 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené), navrhované a vyráběné pro profesionální 
použití, chránící proti rizikům při manipulaci s horkými 
předměty, jejichž teplota je nejvýše 50 °C, nebo kde není 
riziko nebezpečného nárazu a prostředky chránící uživatele 
proti nevýjimečným nízkým venkovním teplotám 

I 3.1.3 a 3.1.4 

9.9 Rukavice a ochranné prsty pro lékařské použití ve styku 
s pacientem 

0 lékařské 
použití 

9.10 Rukavice navrhované a vyráběné pro soukromé používání 
jako ochrana proti vlhkosti a proti teplu a chladu, které nejsou 
extrémní 

0 2.3 

9.11 Prostředky a/nebo jejich příslušenství (odnímatelné nebo 
pevně připojené) navrhované a vyráběné pro používaní 
v armádě nebo v policejní a pořádkové službě k ochraně proti 
biologické kontaminaci nebo proti ionizujícímu záření 

0 2.1 

 
 
 

10 PROSTŘEDKY NAVRŽENÉ K ZABRÁNĚNÍ UTONUTÍ NEBO UŽÍVANÉ 
JAKO NADNÁŠECÍ POMŮCKY 

 10.1 Všechny prostředky navržené a vyráběné pro zamezení 
utonutí nebo užívané jako nadnášecí pomůcky, včetně 
plovacích pomůcek a nafukovacích plováků, které nejsou 
považovány za hračky (pro použití výhradně v mělké vodě)13) 

II  

 S výjimkou:   

10.2 Záchranné kruhy a plovací vesty, určené pro použití ve stavu 
nouze, pro pasažéry lodní a letecké dopravy14) 

0 2.4 

 

                                                           
13)  V současné době revidováno. 
14)  Názvy „plavidlo“ a „letadlo“ se pro účely této směrnice vztahují pouze na ty, které jsou určeny pro dopravu 

osob a na námořní plavidla spadající pod mezinárodní úmluvu IMO. Výletní motorová a plachetní plavidla, 
rybářské lodě, lodě pro průmyslové použití atd. nepatří do této kategorie. 
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         Typ osobního ochranného prostředku Certifikační 
kategorie Důvod 

 

11 OCHRANA PROTI OHROŽENÍ ELEKTRICKÝM 
PROUDEM 

  

11.1 Pro informaci: Prostředky určené k ochraně proti ohrožení 
elektrickým proudem jsou uvedeny ve všech již dříve 
uvedených tabulkách 
Poznámka:  
Nebezpečné napětí je definováno jako napětí vyšší než 50 V 
pro střídavý proud, nebo 75 V pro stejnosměrný proud 

III 3.3.7 

 S výjimkou   

11.2 Ruční nástroje izolované 0 nepatří mezi 
osobní 

ochranné 
prostředky 
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Příloha 1 k „Rozdělení OOP podle druhu a kategorií“ 
 

Přehled ustanovení směrnice 89/686/EHS 
 
 
1. Definice OOP (čl. 1 odst. 2) 

OOP je jakékoliv zařízení nebo prostředek, určený pro nošení nebo přidržování 
jednotlivcem k ochraně proti jednomu nebo více hygienickým a bezpečnostním rizikům. 

Za OOP se rovněž považují: 

1.1. Technické zařízení tvořené několika zařízeními nebo prostředky, které jsou nedílně 
spojeny výrobcem pro ochranu jednotlivce proti jednomu nebo více současně působícím 
rizikům (čl. 1 odst. 2 písmeno a); 

1.2. Ochranné zařízení nebo prostředek spojený oddělitelně nebo neoddělitelně s osobní 
výstrojí nemající ochranný účinek, oděnou nebo přidržovanou jednotlivcem pro 
uskutečnění určité činnosti (čl. 1 odst. 2 písmeno b); 

1.3. Vyměnitelné součástky OOP, které jsou nezbytné pro jeho bezpečnou funkci a použity 
výhradně pro tento prostředek (čl. 1 odst. 2 písmeno c); 

1.4. Jakýkoli systém uváděný na trh související s OOP pro jeho připojení k jinému vnějšímu 
dodatečnému zařízení je považován za nedílnou část tohoto prostředku i tehdy, jestliže 
systém není určen pro stálé nošení nebo přidržování uživatelem po celou dobu 
vystavení riziku (čl. 1 odst. 3). 

 
 
2. OOP vyjmuté z působnosti směrnice o OOP, označované v tomto dokumentu jako 

kategorie 0 
 
2.0. OOP, jež je předmětem jiné směrnice, která byla vypracována, aby dosahovala stejného 

účelu jako tato směrnice, pokud stanoví uvádění na trh, volný pohyb zboží a bezpečnost 
(čl. 1 odst. 4 první odrážka); 

 
2.1. OOP navrhované a vyráběné speciálně pro použití v armádě nebo v pořádkových 

a bezpečnostních silách (přílby, štíty atd.) (Příloha 1 bod 1); 
 
2.2. OOP pro sebeobranu (aerosolové rozprašovače, osobní zastrašující prostředky atd.) 

(Příloha 1 bod 2); 
 
2.3. OOP navrhované a vyráběné pro soukromé používání proti: 

– nepříznivým atmosférickým podmínkám (pokrývky hlavy, sezónní oděvy, obuv, 
deštníky atd.), 

– vlhkosti, vodě (rukavice pro mytí nádobí atd.), 
– teplu (rukavice atd.) (Příloha 1 bod 3); 

 
2.4. OOP určené pro ochranu nebo záchranu osob na plavidlech nebo v letadlech, které 

nejsou trvale nošeny (Příloha 1 bod 4); 
 
2.5. Přílby a zorníky určené pro uživatele jednostopých a dvoustopých motorových vozidel 

(Příloha 1 bod 5; doplněno směrnicí 93/95/EHS); 
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3.  Kategorizace 
 
3.1.  OOP klasifikované jako kategorie I, pro které výrobce nebo jeho zplnomocněný 

zástupce usazený ve Společenství musí vydat, bez zprostředkování notifikovaným 
subjektem, ES prohlášení o shodě (článek 8 odstavec 3). 

 
Modely OOP jednoduché konstrukce, jejichž návrh vychází z toho, že uživatel může 
sám zhodnotit úroveň ochrany proti jednotlivým postupně účinkujícím minimálním 
rizikům, jež mohou být včas a bezpečně identifikovány uživatelem. 

 
Do této kategorie patří výhradně OOP určené pro ochranu uživatele proti: 

 
3.1.1.  povrchovým mechanickým zraněním (zahradnické rukavice, náprstky atd.), 
 
3.1.2.  slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž působení lze snadno vyloučit (ochranné 

rukavice proti zředěným čisticím prostředkům atd.), 
 
3.1.3.  rizikům při manipulaci s předměty, které nevystaví uživatele teplotám převyšujícím 

50 °C nebo nebezpečným nárazům (rukavice, zástěry pro profesionální používání 
atd.), 

 
3.1.4.  zhoršeným povětrnostním vlivům, které nejsou ani výjimečné, ani extrémní (pokrývka 

hlavy, sezónní oděv obuv atd.), 
 
3.1.5.  drobnějším nárazům a vibracím, které nemohou způsobit poškození životně důležitých 

částí těla a jejichž účinek nemůže způsobit poškození s trvalými následky (lehká 
ochrana hlavy proti skalpování, rukavice, lehká obuv atd.), 

 
3.1.6.  slunečnímu záření (protisluneční brýle). 
 
 
3.2.  OOP klasifikované jako kategorie II, pro které výrobce nebo jeho zplnomocněný 

zástupce usazený ve Společenství musí vydat ES prohlášení o shodě na základě vydání 
ES certifikátu přezkoušení typu notifikovaným subjektem (čl. 8, odst. 2). 

 
Všechny OOP neuvedené pod body 3.1 nebo 3.3. 

 
 
3.3.  OOP klasifikované jako kategorie III, pro které výrobce nebo jeho zástupce usazený 

ve Společenství musí vydat ES prohlášení o shodě na základě vydání certifikátu ES 
přezkoušení typu notifikovaným subjektem a po prověření výrobního procesu 
notifikovaným subjektem (čl. 8 odst. 4 písm. a). 

 
OOP složité konstrukce, jež jsou určeny k ochraně života a k ochraně proti rizikům, 
která mohou vážně a trvale poškodit zdraví, a u kterých může konstruktér 
předpokládat, že tato nebezpečí není uživatel schopen včas rozpoznat. 
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K této kategorii dále patří: 
 
3.3.1.  ochranné prostředky dýchacích orgánů s filtry proti dráždivým, nebezpečným, 

toxickým nebo radioaktivním aerosolům obsahujícím pevné nebo kapalné částice nebo 
proti plynům, 

 
3.3.2.  ochranné prostředky dýchacích orgánů izolující proti okolní atmosféře, včetně 

prostředků pro potápění, 
 
3.3.3. OOP poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickým škodlivinám nebo 

proti ionizujícímu záření, 
 
3.3.4.  zásahové prostředky pro používání v prostředí s vysokou teplotou, jehož účinky jsou 

srovnatelné s teplotou vzduchu 100 °C nebo vyšší, ve kterých může vznikat nebezpečí 
od infračerveného záření, plamenů nebo rozstřiku velkého množství roztaveného 
materiálu, 

 
3.3.5.  zásahové prostředky pro používání v prostředí s nízkou teplotou, jehož účinek je 

srovnatelný s teplotou vzduchu -50 °C nebo nižší, 
 
3.3.6.  OOP chránící před pádem z výšek nebo do hloubky, 
 
3.3.7.  OOP proti rizikům způsobeným elektrickým proudem a nebezpečným napětím nebo 

izolující OOP používané při práci pod vysokým napětím. 
 
 


