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Povinnost ochrany dýchacích cest na pracovištích
Právní normy:
1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. června 2021 Č.j.: MZDR 15757/202053/MIN/KAN
2. Změnové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. června 2021 Č.j.: MZDR
15757/2020-54/MIN/KAN

Omezení pohybu bez ochrany dýchacích cest je stanoveno ve všech vnitřních prostorech staveb mimo
bydliště a ve všech veřejně přístupných místech, kde dochází ve stejný čas k přítomnosti více osob na
vzdálenost menší než 2 metry.
Pro toto omezení pohybu jsou stanoveny výjimky, jejichž kompletní výčet lze nalézt v článku I bodu 3
Mimořádného opatření ze dne 7. června. Výjimky jsou upraveny ve změnovém opatření ze dne 14.
června tak, že již zahrnují i Jihočeský kraj, ve kterém došlo ke zlepšení epidemiologické situace.
Aktuálně platné znění výjimky pro pracoviště je upraveno v čl. I bodu 3 písmenu o) a zní:
„o) osoby 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 než spolupracovníka, pokud není
zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných hygienických, technických, organizačních a jiných
opatření k prevenci rizik stanoveno jinak,“.
Z obsahu tohoto písmene tedy vyplývá, že v případě pracovišť, kde nedochází k přesunu
zaměstnanců mezi různými pracovními místy, zaměstnanec setrvává na své určené pozici a je
dostatečně vzdálen od ostatních osob, není mu ze strany orgánu ochrany veřejného zdraví nařízena
povinnost zakrytí dýchacích cest po dobu setrvání na určeném místě (ve společných prostorech a
při přesunu je ochrana dýchacích cest stále nutná).
Výjimka se nepoužije:
a) Jestliže se zaměstnavatel sám rozhodne přijmout preventivní opatření spočívající v ochraně
dýchacích cest a upraví si tuto povinnost prostřednictvím svých interních nařízení. V takovém
případě je za omezení zodpovědný zaměstnavatel a orgány ochrany veřejného zdraví (MZ,
KHS) nemají pravomoc toto vymáhat.
b) Při epidemiologickém šetření, kdy bude zjištěn výskyt onemocnění v souvislosti s daným
pracovištěm a zaměstnavateli bude nařízeno provézt nadstavbová hygienicko-epidemiologická
opatření v rámci šetření ohniska nebo clusteru (opatření nastavená epidemiologem pro daný
provoz).
Další informace k aktuálně platným Mimořádným opatřením na:
Portálu Ministerstva Vnitra ČR www.covid.gov.cz
Webu Ministerstva Zdravotnictví ČR www.koronavirus.mzcr.cz
Na informační lince hygienické služby 1221
Mgr. Martin Ševčík
odborný rada krizového řízení
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje
se sídlem v Č.Budějovicích

