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Praha 11. prosince 2020 

Č. j.: MZDR 47340/2020-2/OVZ 

 

*MZDRX01CJI2U* 
MZDRX01CJI2U 

Vážený pane generální inspektore, 

obdržela jsem Vaši žádost o stanovisko Ministerstva zdravotnictví ve věci zaměstnance 
Státního úřadu inspekce práce, který nerespektuje mimořádné opatření Ministerstva 
zdravotnictví. K danému Vám sděluji, že dle aktuálně účinného mimořádného opatření 
č.j.: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN ze dne 7. prosince 2020 je zakázán všem osobám 
s účinností ode dne 8. prosince 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného 
opatření pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je 
respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a 
to ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. 
hotelový pokoj); v prostředcích veřejné dopravy; na nástupišti, v přístřešku a čekárně 
veřejné dopravy; v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze 
osoby z jedné domácnosti; na všech ostatních veřejně přístupných místech v 
zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti 
alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy 
domácnosti. Dále Ministerstvo zdravotnictví stanovilo výjimky z tohoto opatření, nicméně 
výjimka týkající se zaměstnanců na pracovištích, kterou zmiňujete ve svém dopise, se 
vztahuje pouze na zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních 
činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve 
vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby. Dle článku I. odst. 2 písm. m) cit. 
mimořádného opatření se výjimka aplikuje také na další případy zřetele hodné, které 
stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb 
a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních sociálních služeb, danou výjimku tedy 
nelze vztahovat na zaměstnance Státního úřadu inspekce práce. Jak správně uvádíte, 
zaměstnanec, pokud je v kanceláři sám anebo vzdálen od dalšího pracovníka na svém 
pracovišti více než 2 metry, nemusí používat osobní ochranný prostředek. Daná výjimka 
se ale nevztahuje na prostory mimo své pracoviště, a tedy zaměstnanec musí nosit 
ochranný prostředek dýchacích cest ve společných prostorách (chodby, kuchyňka, 
výtahy atp.). Lékařská zpráva poskytovatele zdravotních služeb není legitimní výjimkou z 
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cit. opatření a nemůže být nadřazena mimořádnému opatření, kterým se 
osoba/zaměstnanec musí řídit.  

V případě, že osoba/zaměstnanec nedodrží výše uvedené, může být pokutován. 
Přestupky a pokuty proti mimořádným opatřením či usnesení vlády ČR vycházejí ze 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 
o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti může krajská hygienická stanice a policie České republiky udělit dotyčnému 
pokutu. 

Nad výše uvedené doplňuji, že v případě, kdy se nejedná o osobní ochranný pracovní 
prostředek („OOPP“), který zaměstnavatel zaměstnanci přiděluje v rámci řízení rizik k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, lze tyto pomůcky označit jako osobní 
ochranný prostředek („OOP“), nikoli OOPP. Z Mimořádného opatření nevyplývá, že by 
byl prostředek, který brání šíření kapének osobním ochranným pracovním prostředkem, 
proto jeho nošení nemůže zaměstnavatel po zaměstnanci vyžadovat, tak jako nemůže 
z tohoto chování odvozovat pracovněprávní důsledky. Zaměstnavatel může vyžadovat 
nošení ochranného prostředku pouze v případě, kdy v rámci vlastního vyhodnocení 
a řízení rizik zařadí daný ochranný prostředek na seznam osobních ochranných 
pracovních prostředků v rámci ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V tomto případě je 
zaměstnavatel povinen OOPP zaměstnanci zajistit na své vlastní náklady. 

Pro informaci doplňuji následující informace o obličejových rouškách pro veřejnost 
a osobních ochranných prostředcích dýchacích cest.  

Obličejové roušky pro veřejnost (v mimořádném opatření jsou tyto uvedeny jako 
ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jsou textilní výrobky, které zakrývají 
alespoň ústa a nos, a umožňují výrazné snížení respiračního toku nebo vylučování 
slin/hlenu/kapének do okolí. Obličejové roušky pro veřejnost nejsou předmětem 
povinného posuzování shody notifikovanými osobami nebo laboratořemi. Za jejich 
design v souladu s přijatými nejlepšími postupy a řízením kvality výroby odpovídá 
výrobce. Výrobce však může požádat laboratoř o ověření požadovaného provedení. 
Obličejová rouška pro veřejnost specifikovaná v tomto dokumentu není zdravotnickým 
prostředkem ve smyslu směrnice 93/42/EHS nebo nařízení EU/2017/745 ani osobním 
ochranným prostředkem (OOP) ve smyslu nařízení EU/2016/425.  

Medicínské ochranné masky / chirurgické ústenky jsou zdravotnickými prostředky, 
a podléhají proto legislativě o zdravotnických prostředcích. Chrání ostatní před 
vystavením potenciálně infekčním kapénkám, pocházejícím od osoby, která má 
nasazený ochranný prostředek dýchacích cest. Vyžaduje se, aby medicínské ochranné 
masky / chirurgické ústenky prošly schvalovací procedurou. 
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Filtrující poloobličejové masky (např. FFP) jsou ochranné dýchací masky. Jsou to OOP, 
které toho, kdo je má na sobě, chrání před kapénkami a aerosoly. Filtrující 
poloobličejové masky se vzájemně odlišují mimo jiné filtrační kapacitou, a jsou proto 
podle rostoucí kapacity kategorizovány do tříd. Filtrující poloobličejové masky musí projít 
schvalovací procedurou. Filtrující poloobličejové masky s výdechovým ventilem chrání 
jenom toho, kdo je nosí (sebeochrana), takže nejsou vhodné pro vzájemnou ochranu 
před infekcí (ochranu ostatních).  

Ochranné respirátory s vyměnitelným částicovým filtrem (např. dle standardu ČSN EN 
140 a v kombinaci s ČSN EN 143) představují osobní ochranné prostředky. Vzduch 
proudí do respirátoru částicovým filtrem. Vydechovaný vzduch proudí výdechovým 
ventilem nebo jinými díly do okolní atmosféry. To znamená, že ochranný respirátor nemá 
pro ostatní protektivní přínos. Ochranné respirátory s výměnnými částicovými filtry chrání 
svého nositele před kapénkami a aerosoly. Respirátory s výměnným částicovým filtrem 
musí projít schvalovací procedurou. 

 

 

S pozdravem 

 

Vážený pan 
Mgr. Ing. Rudolf Hahn 
generální inspektor 
Státní úřad inspekce práce 
Kolářská 451/13 
746 01  Opava 
 
Na vědomí: KHS a Hygienická stanice hlavního města Prahy 
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