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NOVÉ POVINNOSTI ČESKÝCH ZAMĚSTNAVATELŮ V SOUVISLOSTI S BOJEM PROTI PANDEMII 
 

POVINNÉ TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 
Týká se zatím zaměstnavatelů zaměstnávajících 50 a více zaměstnanců. 
 

Počet 
zaměstnanců 

Povinnost 
zajistit testy od 

Povinnost vyzvat 
zaměstnance k podstoupení 
testu od 

Zákaz přítomnosti zaměstnance na 
pracovišti bez absolvování testu 
v posledních 7 dnech od 

250 a více 3. březen 2021 5. březen 2021 12. březen 2021 

50 - 249 5. březen 2021 8. březen 2021 15. březen 2021 

 

• Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit pro své zaměstnance stanovené testy. 

• Zaměstnanci jsou povinni testy až na výjimky podstoupit. 

• Pro možnost přítomnosti na pracovišti je potřeba negativní výsledek testu. 

• Za porušení povinnosti hrozí zaměstnavateli i zaměstnanci sankce. 
 
Testování je důrazně doporučeno i zaměstnavatelům zaměstnávajícím méně než 50 zaměstnanců.  
 

OCHRANNÉ PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST (NOS, ÚSTA) 
Zaměstnavatelé mají povinnost vybavit zaměstnance odpovídajícími ochrannými prostředky dýchacích cest 
v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.  
 
Povinnost se nevztahuje na zaměstnance, kteří v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do 
fyzického kontaktu s jinými osobami (např. home office). 
 
Platí povinnost mít ve všech vnitřních prostorech staveb, vč. prostor zaměstnavatelů, a na dalších stanovených 
místech, respirátor či zdravotnickou obličejovou masku či obdobný prostředek naplňující minimálně všechny 
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) příslušných norem.  
 
Vyšší ochrana (respirátor nebo obdobný prostředek) je vyžadována pro vnitřní prostory staveb, které slouží jako 
prodejna, provozovna služeb, dále pro prostředky hromadné dopravy, vozidla, vč. služebních, jsou-li ve voze 
přítomny alespoň dvě osoby, atd. 
 
Výjimky stanoví příslušné opatření MZ ČR. 
 

PÍSEMNÉ POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE NA CESTY DO MÍSTA VÝKONU PRÁCE 
Zaměstnavatel je povinen vystavit zaměstnanci, který o to požádá, písemné potvrzení, pokud při cestě do místa 
výkonu práce a zpět překonává hranice okresu. Hlavní město Praha se považuje za jeden okres. 
 

PRÁCE Z DOMOVA 
Zaměstnavatelům je nařízeno využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce 
a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště. 
 

NĚKTERÉ DALŠÍ INFORMACE S DOPADEM NA ZAMĚSTNAVATELE 

• Karanténa/izolace je prodloužena na 14 dní. 

• Očekává se schválení příspěvku k nemocenské ve výši až 370 Kč denně pro zaměstnance v karanténě. 

• Vstupní lékařskou prohlídku lze nadále dočasně nahradit čestným prohlášením. 

• Byly zpřísněny podmínky zaměstnaneckého a obdobného stravování. 

• Došlo k uzavření škol, vč. mateřských a dětských skupin. 


