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Nová opatření k zamezení 
šíření koronaviru 

Vláda České republiky na mimořádném jednání dne 

20. října 2021 schválila tři mimořádná opatření Minister-

stva zdravotnictví, jimiž se mění stávající nebo vydávají 

nová tzv. mimořádná opatření. Některá z těchto opatření 

se dotknou i zaměstnavatelů, potažmo zaměstnanců. 

Od 25. října 2021 od 0:00 hod. nabydou účinnosti nová 

pravidla o nošení ochranných prostředků dýchacích cest 

(celé znění opatření zde). 

Od 1. listopadu 2021 od 0:00 hod. dochází k dalšímu ome-

zení maloobchodního prodeje a poskytování služeb (celé 

znění opatření zde); jde zejména o doplnění v současnosti 

účinného opatření ze dne 27. září 2021 (dostupné zde). 

Další změnou, která nabývá účinnosti od 1. listopadu 2021 

je změna v testování obyvatel na přítomnost viru SARS 

CoV 2, resp. změna v délce platnosti provedných testů 

(celé znění opatření zde). 

Nošení ochranných prostředků 
dýchacích cest 

Změny od pondělí 25. října 2021 od 0:00 hod. 

I podle totoho nového opatření platí povinnost ochrany dý-

chacích cest ve vnitřních prostorech staveb, kdy je vyža-

dováno použití respirátoru nebo obdobného prostředku 

(bez výdechového ventilu) naplňujícího minimálně 

všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační 

účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. 

FFP2, KN 95). 

Povinnost ochrany dýchacích cest je nově stanovena ve 

všech vnitřních prostorách staveb, tedy i ve vnitřních pro-

storách, kde dochází k výkonu práce. Výjimku tvoří situ-

ace, kdy jsou jednotlivé osoby od sebe vzdáleny nej-

méně 1,5 metru (nejedná-li se o členy jedné domácnosti). 

Dále se zákaz pohybu a pobytu ve vnitřních prostorech 

staveb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, 

ústa) nevztahuje  na osoby v době výkonu práce na pra-

covišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po 

dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě 

bez přítomnosti jiné osoby, pokud není zaměstnavate-

lem na základě přijatých a prováděných hygienických, 

technických, organizačních a jiných opatření k prevenci ri-

zik stanoveno jinak. To znamená, že mít v době výkonu 

práce respirátor nemusí mít např. osoby, které mají samo-

statnou kancelář.  

Dále je stanovena výjimka pro 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. Tyto osoby mají povolen pobyt a pohyb bez 

ochrany nosu a úst. 

I tímto opatřením je stanovena  povinnost zaměstnavatele 

vybavit zaměstnance respirátory v dostatečném počtu na 

každou pracovní směnu. Výjimkou je situace, kdy takový 

zaměstnanec v době výkonu práce nepřijde do fyzického 

kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku 

mimo pracoviště zaměstnavatele). 

Nadále platí výjimka z povinnosti nosit ochranu dýchacích 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest---cele-zneni-0917_1.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu---cele-zneni-0915.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/testovani-obyvatel---cele-zneni-0916.pdf
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/ochrana-dychacich-cest---cele-zneni-0917_1.pdf
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cest pro osoby, které nemohou mít ze závažných zdravot-

ních důvodů nasazen respirátor nebo roušku a jsou 

schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením. 

Musí mít však nasazen jiný ochranný prostředek, který je 

v lékařském potvrzení specifikován, ledaže lékařské po-

tvrzení výslovně potvrzuje, že dotyčná osoba nemůže mít 

nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest. 

Další opatření, která se dotknou 
některých provozů 

Změny od pondělí 1. listopadu 2021 0:00 hod. 

Nově schválené mimořádné opatření mění stávající mi-

mořádné opatření ze dne 27. září 2021, č.j. MZDR 

14601/2021-25/MIN/KAN a rozšiřuje omezení maloob-

chodního prodeje a poskytování služeb.  

Pokud jde o provoz stravovacích služeb, hudebních, ta-

nečních, herních a podobných společenských klubů a dis-

koték, heren a kasin, tak se osobám vstupujícím do pro-

stor nařizuje prokázat splnění podmínky tzv. bezinfekč-

nosti, tj. že osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami 

RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo že ab-

solvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test 

(RAT) s negativním výsledkem nebo osoba doloží očko-

vání proti onemocnění covid-19 či laboratorně potvrzené 

prodělání onemocnění covid-19  od nějž neuplynulo více 

než 180 dní, či osoba na místě podstoupí rychlý antigenní 

test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-

CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), 

jehož výsledek je negativní. Provozovatelé mají povinnost 

kontrolovat splnění podmínek pro vstup do prostor nebo v 

případě, že kontrolu při vstupu neumožňují provozní pod-

mínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby. 

V případě nesplnění těchto podmínek se provozovatelům 

zakazuje takovou osobu vpustit do provozovny a pokud ke 

kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli 

se zakazuje poskytnout takové osobě službu. Z této po-

vinnosti existuje výjimka, a to pro stravovací služby, které 

neslouží pro veřejnost – tedy tato povinnost neplatí na-

příklad v závodních jídelnách. Dále povinnost kontroly 

bezinfekčnosti není nutné provádět u nákupu jídla s se-

bou, jídlo však nesmí být konzumováno ve vnitřních i vněj-

ších prostorách provozovny. 

Pro tzv. food-courty (v nákupních centrech s prodejní plo-

chou přesahující 5 000 m²) platí také zákaz stravování 

osob, které nejsou schopny prokázat svou bezinfekčnost. 

Návrat zaměstnance ze zahraničí 

Zaměstnanci, kteří strávili déle než 12 hodin, nebo v pří-

padě sousedních zemí 24 hodin, mimo území České 

republiky mají povinnost i nadále informovat zaměst-

navatele o této skutečnosti. Zaměstnavatel nebo kon-

cový uživatel pracovníka je pak po návratu nesmí pustit 

na pracoviště, pokud se neprokáží negativním výsledkem 

testu na koronavir. Povinnost prokázat se negativním vý-

sledkem testu neplatí pro osoby, které prokáží svou bez-

infekčnost – tedy prokáží, že jsou očkováni, případně pro-

dělali onemocnění COVID-19, ne však před více jak 180 

dny. 

Nová pravidla pro testy a jejich 
úhrada 

Od 1. listopadu 2021 dochází také ke změně úhrady pre-

ventivních testů na COVID-19. Ty už nově nebudou hra-

zeny široké veřejnosti ze zdravotního pojištění, nýbrž se 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/omezeni-maloobchodu---cele-zneni-0915.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf
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tyto testy zdarma budou týkat jen osob do 18 let, plně oč-

kovaným a lidem se zahájeným očkováním nebo osobám, 

které se nemohou nechat očkovat. Tyto osoby budou moci 

nadále absolvovat jednou týdně antigenní test a dvakrát 

měsíčně RT-PCR test. Testy, které nebudou preventivní, 

tedy testy nařízené hygienou nebo lékařem, budou nadále 

hrazeny ze zdravotního pojištění. 

Nově dojde také ke zkrácení platnosti negativního testu, 

který slouží jako potvrzení o bezinfekčnosti. U antigenních 

RAT testů dojde ke zkrácení ze 72 hodin na 24 hodin. U 

RT-PCR testů pak ze 7 dnů na 72 hodin. 

 

 

 

 

 

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou prezentovány na zá-

kladě našeho nejlepšího přesvědčení a poznatků získaných v 

době, kdy byl tento text dán do tisku. Nicméně konkrétní infor-

mace vztahující se k tématům uvedeným v tomto bulletinu by 

měly být konzultovány dříve, než na jejich základě bude uči-

něno jakékoliv rozhodnutí. Informace uvedené v tomto bulletinu 

současně nelze chápat jako vyčerpávající popis relevantní pro-

blematiky a veškerých možných konsekvencí, a nemělo by na 

ně být plně spoléháno v jakýchkoliv rozhodovacích procesech 

ani by neměly být považovány za náhražku specifické právní 

rady, které by byla relevantní pro konkrétní okolnosti. Weinhold 

Legal, v.o.s. advokátní kancelář ani kterýkoliv právník uvedený 

jako autor těchto informací neodpovídají za jakoukoliv újmu, 

která by mohla vzniknout ze spoléhání se na zde uveřejněné 

informace. Dále si dovolujeme poznamenat, že na některé zá-

ležitosti v tomto bulletinu uváděné mohou existovat různé 

právní názory z důvodu nejednoznačnosti příslušných ustano-

vení, a v budoucnu může převážit jiný než námi uváděný vý-

klad. 

Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, part-

nera / manažera, s nímž jste obvykle ve spojení. 
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