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O B S A H:
390. N a ř í z e n í v l á d y o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředků
391. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4970

Částka 173

390
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021
o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

Vláda nařizuje podle § 104 odst. 6 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
§1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1) a upravuje bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků,
mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
§2
Osobním ochranným pracovním prostředkem
pro účely tohoto nařízení není
a) běžný pracovní oděv a obuv, které nejsou
určeny k ochraně zdraví zaměstnanců před riziky2) a které nepodléhají při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění,
b) výstroj a vybavení záchranných sborů a služeb
vykonávajících činnost podle jiného právního
předpisu3),
c) speciální osobní ochranný prostředek používaný v ozbrojených silách České republiky, Vojenské policii, Vojenském zpravodajství nebo
bezpečnostních sborech,
d) výstroj a vybavení používané při provozu na
pozemních komunikacích4),
e) sportovní výstroj a vybavení,
f) prostředek určený pro sebeobranu,

g) prostředek pro zjišťování a signalizování rizik
a škodlivin na pracovišti.
§3
(1) Osobní ochranný pracovní prostředek musí
a) být po dobu používání účinný proti vyskytujícím se rizikům a jeho používání nesmí představovat další riziko,
b) odpovídat podmínkám na pracovišti,
c) být přizpůsoben fyzickým předpokladům zaměstnance a
d) respektovat ergonomické požadavky a zdravotní
stav zaměstnance.
(2) Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně
více osobních ochranných pracovních prostředků,
musí být tyto osobní ochranné pracovní prostředky
vzájemně slučitelné.
(3) Zaměstnanec musí být s používáním osobního ochranného pracovního prostředku prokazatelně seznámen. Používání osobního ochranného
pracovního prostředku více zaměstnanci je možné
pouze v případě, že byla učiněna opatření, která
zamezí ohrožení infekčními onemocněními.
(4) Způsob, podmínky a dobu používání osobního ochranného pracovního prostředku stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti vysky-

1

) Směrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16
odst. 1 směrnice 89/391/EHS), v platném znění.
Směrnice Komise (EU) 2019/1832 ze dne 24. října 2019, kterou se mění přílohy I, II a III směrnice Rady 89/656/
/EHS, pokud jde o úpravy čistě technického rázu.

2

) § 101 odst. 1 zákoníku práce.

3

) Například vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů.

4

) Například zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
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tujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště
a s přihlédnutím k vlastnostem tohoto osobního
ochranného pracovního prostředku.
(5) Osobní ochranný pracovní prostředek se
přiděluje zaměstnanci vždy, jestliže u původního
skončila jeho výrobcem stanovená životnost, ztratil
svoje funkční vlastnosti nebo účinnost proti vyskytujícím se rizikům anebo jeho používání představuje
další riziko.
§4
(1) Při určování rizik pro výběr a použití osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména podle přílohy č. 1 k tomuto
nařízení, přičemž vychází z vyhledávání a vyhodnocování rizik5).
(2) Při výběru osobního ochranného pracovního prostředku zaměstnavatel postupuje zejména
podle příloh č. 2 a 3 k tomuto nařízení.
§5
(1) K předcházení vzniku a šíření infekčních
onemocnění poskytne zaměstnavatel zaměstnanci
dezinfekční prostředky. Za dezinfekční prostředek
se považuje též ochranná mast s dezinfekčním účinkem.

(2) Zaměstnanci, který přichází do styku s látkami, jež mohou způsobit podráždění pokožky
nebo znečištění zaměstnance, poskytne zaměstnavatel podle druhu látky mycí a čisticí prostředky,
případně regenerační krémy a masti. Druhy prací
z hlediska znečištění a doporučená množství mycích
a čisticích prostředků jsou uvedeny v příloze č. 4
k tomuto nařízení. V případě, že je mycí nebo čisticí
prostředek trvale dostupný v sanitárních zařízeních
pracoviště, příloha č. 4 k tomuto nařízení se pro
tento mycí a čisticí prostředek nepoužije; to neplatí
pro textilní ručníky poskytované zaměstnanci, který
vykonává práci velmi nečistou nebo práci nečistou
podle části I. přílohy č. 4 k tomuto nařízení.

§6
Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních
ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích
a dezinfekčních prostředků, se zrušuje.

§7
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.

5

) § 102 zákoníku práce.

Strana 4971

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Strana 4972

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4973

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Strana 4974

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4975

Strana 4976

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4977

Strana 4978

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4979

Strana 4980

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4981

Strana 4982

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4983

Strana 4984

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4985

Strana 4986

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4987

Strana 4988

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4989

Strana 4990

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4991

Strana 4992

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Částka 173

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Strana 4993

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 390/2021 Sb.

Strana 4994

Sbírka zákonů č. 390 / 2021

Částka 173

Sbírka zákonů č. 391 / 2021

Částka 173

Strana 4995

391
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. října 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností,
ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 365/2011 Sb., a podle § 145 odst. 2 zákona č. 234/
/2014 Sb., o státní službě:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády o katalogu prací
ve veřejných službách a správě
Čl. I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění
nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/
/2018 Sb. a nařízení vlády č. 352/2019 Sb., se mění
takto:
1. V písmenu A 1. části dílu 1.05 se ve sloupci
Část, díl, povolání doplňuje povolání „1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ“ a ve
sloupci Platová třída se doplňují čísla „6-9“.
2. V písmenu B 1. části dílu 1.01 povolání 1.01.13 se v 11. platové třídě doplňuje bod 9, který
zní:
„9. Kontrola výstupů projektů Evropské unie v době udržitelnosti po ukončení realizace projektu.“.
3. V písmenu B 1. části se v dílu 1.05 doplňuje
povolání 1.05.05, které včetně nadpisu zní:
„1.05.05 PEČUJÍCÍ OSOBA V DĚTSKÉ SKUPINĚ
6. platová třída
1. Hlídání a péče o dítě v dětské skupině spočívající v nácviku denních činností, upevňování hygienických
návyků a základů společenského chování dětí.
7. platová třída
1. Výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti dětí, jejich zájmů,
znalostí, dovedností a tvořivých schopností, a směřující k utváření pozitivních mezilidských vztahů, morálních hodnot, vztahu k živým tvorům nebo k rozvoji jemné motoriky dětí.
8. platová třída
1. Komplexní výchovná činnost v dětské skupině zaměřená na rozvoj osobnosti dětí, jejich zájmů, vědomostí, dovedností a tvořivých schopností s ohledem na jejich individuální potřeby.
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9. platová třída
1. Komplexní příprava plánu výchovy a péče o děti v dětské skupině se zaměřením na formování osobnosti
a fyzický a psychický vývoj dítěte.“.
4. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání
2.02.01 ve 14. platové třídě se v bodu 1 za slovo
„Vykonávání“ vkládají slova „nejnáročnější rozhodovací činnosti soudu podle zvláštního zákona po
úspěšném vykonání odborné justiční zkoušky nebo
zkoušky jí na roveň postavené nebo“.
5. V písmenu B 2. části dílu 2.02 povolání
2.02.01 se ve 14. platové třídě doplňuje bod 3, který
zní:
„3. Komplexní koordinace státní správy a správy personální, organizační, hospodářské a finanční soudů
vyššího stupně, včetně metodické činnosti na úseku soudního výkonu s výjimkou soudcovské činnosti
v rozsahu vymezeném zvláštním zákonem.“.
6. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání
2.10.01 se v 10. platové třídě doplňuje bod 17, který
zní:
„17. Provádění specializovaných odborných prací v rámci veřejného opatrovnictví, zejména řešení složitých
případů právního jednání a zastupování opatrovance v právním jednání nebo řešení zásadních věcí vlastnictví
opatrovance včetně řešení jeho dluhů, exekucí, oddlužení a úvěrů.“.
7. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání
2.10.15 v 9. platové třídě se v bodu 4 slovo „včetně“
nahrazuje slovem „nebo“ a slovo „zástupcem“ se nahrazuje slovy „zmocněncem v působnosti krajského
úřadu“.
8. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání
2.10.28 se v 11. platové třídě doplňuje bod 5, který
zní:
„5. Koordinace výkonu silničního správního úřadu.“.
9. V písmenu B 2. části dílu 2.10 povolání
2.10.28 se ve 12. platové třídě doplňuje bod 4, který
zní:
4. Koordinace výkonu silničního správního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.“.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády
o katalogu správních činností
Čl. II

2. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se v bodu 3 za slova „pěstounské péče,“ vkládají slova
„dávky náhradního výživného,“.
3. V části 2. dílu 20. v 11. platové třídě se v bodu 1 za slova „pěstounské péče,“ vkládají slova
„dávky náhradního výživného,“.

Příloha k nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění nařízení vlády
č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb. a nařízení vlády č. 352/2019 Sb., se mění takto:

4. V části 2. dílu 20. ve 12. platové třídě se
v bodu 1 za slova „hmotné nouzi,“ vkládají slova
„náhradního výživného,“.

1. V části 2. dílu 20. v 10. platové třídě se v bodu 2 za slova „pěstounské péče“ vkládají slova
„ , dávky náhradního výživného“.

5. V části 2. dílu 20. ve 12. platové třídě se
v bodu 2 za slova „pěstounské péče“ vkládají slova
„ , náhradního výživného“.
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6. V části 2. dílu 20. ve 13. platové třídě se
v bodu 1 za slova „sociální podpory,“ vkládají slova
„dávky náhradního výživného,“.
7. V části 2. dílu 20. ve 13. platové třídě se v bodech 2, 14 a 15 za slova „sociální podpory,“ vkládají
slova „náhradního výživného,“.
8. V části 2. dílu 20. ve 14. platové třídě se v bodech 1 a 2 za slova „sociální podpory,“ vkládají slova
„náhradního výživného,“.
9. V části 2. dílu 33. v 9. platové třídě bod 2 zní:
„2. Samostatné provádění specializovaných kontrol a šetření v terénu v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.“.
10. V části 2. dílu 33. se v 9. platové třídě bod 3
zrušuje.
Dosavadní bod 4 se označuje jako bod 3.
11. V části 2. dílu 33. v 10. platové třídě bod 2
zní:
„2. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů
státu.“.
12. V části 2. dílu 33. se v 10. platové třídě body 4 a 5 zrušují.
13. V části 2. dílu 33. se v 11. platové třídě doplňuje bod 9, který zní:
„9. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů
státu vyznačující se složitostí jednotlivých faktorů, jako jsou případy s mezinárodním prvkem, odbornou
náročností nebo rozsahem šetření.“.
14. V části 2. dílu 33. ve 12. platové třídě bod 14
zní:
„14. Komplexní výkon dozoru v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů
státu v obzvláště složitých případech daných odbornou náročností a rozsahem šetření s celostátní působností.“.
15. V části 2. dílu 33. se ve 12. platové třídě
doplňuje bod 16, který zní:
„16. Plánování, vyhodnocování úředních kontrol, metodické usměrňování a koordinace výkonu dozoru
v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů státu.“.
16. V části 2. dílu 33. se ve 13. platové třídě
doplňuje bod 15, který zní:
„15. Celostátní koordinace a metodické usměrňování v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších
oprávněných zájmů státu, a to včetně mezinárodní spolupráce.“.
17. V části 2. dílu 33. se ve 14. platové třídě
doplňuje bod 9, který zní:
„9. Tvorba celostátní koncepce v oblasti ochrany spotřebitele, vnitřního trhu a dalších oprávněných zájmů
státu.“.
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ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc., v. r.
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Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

