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V Liberci dne 29.10.2021 

 

 

 

Vážení zaměstnavatelé, 

 

v souvislosti s novelizovaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (dále MZ) 

čj. MZDR 15757/2020-61/MIN/KAN platným od 1.11.2021 týkající se používání ochrany 

dýchacích cest, přeposíláme výklad MZ k používání ochrany dýchacích cest na pracovištích 

dle tohoto mimořádného opatření: 

 

S účinností od 1. 11. 2021 bude i nadále možné, aby osoby, které v době výkonu práce na 

pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na 

jednom místě bez přítomnosti jiné osoby (viz písm. q) bodu 2 čl. I mimořádného 

opatření), nepoužívaly ochranného prostředku dýchacích cest (a to po celou dobu naplnění 

těchto podmínek).  

Mimořádné opatření v písm. r) bodu 2 čl. I zdůrazňuje institut prevence rizik, resp. 

hodnocení rizik provedeného zaměstnavatelem. Písm. r) mimořádného opatření umožňuje, 

aby osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti v 

souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými 

opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zák. č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že jsou vybaveny alespoň 

jinými ochrannými prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný 

prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) 

normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének. Je umožněno, aby zaměstnavatel 

hodnocením rizik nahradil používání respirátoru zdravotnickou obličejovou maskou.  

Mimořádné opatření stanovuje zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků 

dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření 

kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních 

prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k 

přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se 

nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné 

činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby 

než spolupracovníka.  

Dále je zaměstnavateli dána možnost užití ustanovení čl. I bodu 1 písm. b). Ve vnitřních 

prostorech (vyjma prostor uvedených v čl. I bodu 1 písm. a)) ochranné prostředky nepoužít, 

pokud jsou osoby od sebe vzdáleny nejméně 1,5 m. Další informace jsou uvedeny v 

odůvodnění předmětného mimořádného opatření.  

Text je publikován na stránkách MZ: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-

content/uploads/2021/10/Mimořádné-opatřen%C3%AD-–-ochrana-dýchac%C3%ADch-cest-

s-účinnost%C3%AD-od-1.-11.-2021-do-odvolán%C3%AD.pdf 

Stránky koronavirus.mzcr.cz  jsou opatřeny další doporučeními k používání ochranných 

prostředků dýchacích cest (používání nanoroušek), hrazení testování v sociálních službách 

a dále možnému dobrovolnému testování zaměstnanců na              

https://koronavirus.mzcr.cz/category/pro-zamestnance-a-zamestnavatele/   

                                                         

                                                                                   Ing. Kateřina Forysová, Ph.D. 

                      Ředitelka odboru hygieny práce  
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