
 

ZÁKAZ POHYBU A POBYTU BEZ OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ DÝCHACÍCH 

CEST (NOS, ÚSTA)  

 

DLE MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ  

 

S ÚČINNOSTÍ OD 01.11.2021 DO ODVOLÁNÍ 

 

 

A. Obecné informace 
 

Text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které má upravovat povinnost 

nošení prostředků dýchacích cest s účinností od 01.11.2021 do odvolání (dále jen 

„Mimořádné opatření“), je dostupný zde. 

 

Ochranným prostředkem dýchacích cest se pro účely tohoto Mimořádného opatření 

rozumí pouze respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) 

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) (dále jen 

„Respirátor“). 

 

Zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC 

(dále jen „Zdravotnická rouška“), lze použít pouze v případech stanovených 

v Mimořádném opatření. 

 

Obyčejná látková rouška, ústenka, šál apod. podle Mimořádného opatření nejsou 

ochranným prostředkem dýchacích cest!  
 

 

B. Návrat ze země s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy 

 

Mimořádné opatření MZČR o omezení překračování státní hranice ČR, které je účinné 

ode dne 27.10.2021 (dále jen „Mimořádné opatření o vstupu do ČR“), upravuje také 

nošení Respirátoru. 

 

Osoby, které pobývaly v zemi s vysokým nebo velmi vysokým rizikem nákazy déle než 

12 hodin (v případě sousedních zemí 24 hodin), nejedná-li se např. očkované osoby, 

osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19, přeshraniční pracovníky (další výjimky 

viz Mimořádné opatření o vstupu do ČR), jsou povinny nosit vždy Respirátor mimo 

bydliště nebo místo ubytování, a to do doby negativního výsledku RT-PCR provedeného 

5. až 7. den po vstupu do ČR; pro tyto osoby se neuplatní výjimky podle bodu D. 

 

Bližší informace ohledně povinností spojených se vstupem do ČR jsou uvedeny 

v aktuální Základní informaci k ochrannému opatření Ministerstva zdravotnictví o 

omezení překračování státní hranice ČR.  
 

 

 

 

 

 

 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/10/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-ochrana-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-11.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf


C. Místa s povinností nosit Respirátor 

 

(bod I.1. Mimořádného opatření) 

 

Všechny osoby mají podle Mimořádného opatření zakázán pohyb a pobyt bez 

Respirátoru (nelze nahradit Obdobným prostředkem), a to 

 

1/ ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako  

 

- prodejna, 

- provozovna služeb, 

- zdravotnické zařízení,  

- zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a 

zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě, 

- mezinárodní letiště, 

- vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při 

vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího 

stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků 

prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při 

vzdělávání na konzervatoři, pokud používají Zdravotnickou roušku, 

- muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní 

objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt, apod.) hvězdárna a 

planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava, 

- herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo 

diskotéka, 

 

2/ ve všech ostatních v bodě 1/ neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště 

nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a ve 

stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, 

nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, 

 

3/ v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu, 

jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba), 

 

4/ jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a 

jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních, 

 

5/ při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě, 

 

6/ při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona č. 

84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž dochází 

ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě ve 

vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více osob, 

které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru. 

 

s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné 

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, pokud se na ně nevztahuje výjimka 

podle bodu C. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při 

výuce viděl na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek 



dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru 

od dětí, žáků nebo studentů.  

 

Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na 

pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro 

zaměstnance na tomto pracovišti. 

 

 

 

Zákaz pohybu a pobytu bez Respirátoru podle bodu I.1. Mimořádného 

opatření se tak vztahuje také na: 

 

1/ provozovny stravovacích služeb v Areálu TŽ (pokud se neuplatní výjimka 

podle článku D. tohoto materiálu), 

2/ provozovnu České pošty v Areálu TŽ, 

3/ prostředky veřejné dopravy. 

4/ pracoviště a ostatní prostory nacházející se ve vnitřních prostorech staveb, 

pokud na stejném místě a ve stejný čas dochází k přítomnosti alespoň 2 

osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy 

domácnosti. 

 

 

 

D. Výjimky  

 

(bod I.2. Mimořádného opatření) 

 

Zákaz pohybu a pobytu bez Ochranných prostředků dýchacích cest podle bodu C. tohoto 

materiálu (resp. bodu I.1. Mimořádného opatření) se nevztahuje např. na  

 

1/  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,  

 

2/ osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany 

veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních 

podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla 

kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z 

důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do 

kategorie třetí nebo čtvrté, 

 

3/ zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů 

včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu, 

 

4/ příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného systému, 

pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky a 

požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1, 

 

5/ osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen Respirátor 

nebo Zdravotnickou roušku a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským 

potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek 

dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován, 

vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba 

nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 


