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S d ě l e n í  p r o :  u ž i v a t e l e  m ě ř i d e l     

Sdělení ČMI  

k bezpečnosti práce v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními  

zavedenými v České republice proti šíření nemoci COVID-19 

 
 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 26. 2. 2021  

Mimořádné opatření č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, 

které s účinností od 1. 3. 2021 stanoví zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest 

v podobě respirátoru nebo obdobného prostředku, případně zdravotnické obličejové masky (vždy bez 

výdechového ventilu). Tento zákaz je platný pro: 

-  všechny vnitřní prostory staveb mimo bydliště nebo místa ubytování (hotelový pokoj apod.), 

-  všechna veřejně přístupná místa v zastavěném území obce, 

-  všechna veřejně přístupná místa v nezastavěném území obce, kde dochází k současné přítomnosti 

alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry (nejde-li o členy domácnosti). 

 
Dále je zakázán mimo jiné pohyb a pobyt bez respirátoru nebo obdobného prostředku bez výdechového 

ventilu ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako: 

- prodejna, 

- provozovna služeb, 

- zdravotnické zařízení, 

- zařízení sociálních služeb, 

- mezinárodní letiště. 
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Český metrologický institut (dále jen “ČMI”) v této souvislosti zavedl všechna nezbytná opatření (včetně 

pravidelného testování svých zaměstnanců na COVID-19), aby striktně všechna vyžadovaná opatření plnil 

a vytvořil tak v podmínkách národního metrologického systému a v působnosti národní právní úpravy 

metrologie vhodné podmínky pro možnou realizaci metrologických výkonů a činností u uživatelů měřidel, 

a to jak při ověřování stanovených měřidel dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších 

předpisů, tak např. při kalibraci pracovních měřidel. 

Obdobný přístup ČMI předpokládá a očekává na straně uživatelů měřidel, mají-li být ze strany ČMI 

uspokojeny jejich požadavky na zabezpečení metrologické návaznosti měřidel v místě jejich používání. 

V této souvislosti žádáme naše zákazníky a partnery o zajištění a dodržování stanovených 

protiepidemiologických opatření v době realizace metrologických výkonů prováděných zaměstnanci ČMI. 

Dovolujeme si upozornit, že pokud bude v místě realizace metrologického výkonu zjištěno, že povinnosti 

dle výše uvedeného opatření nejsou dodržovány a není tím zajištěna ochrana zdraví zaměstnanců ČMI, 

může být důsledkem takového zjištění neprovedení (nezahájení) požadovaného metrologického výkonu. 

Pevně věříme, že k takovým situacím v praxi docházet nebude, neboť ochrana zaměstnanců (resp. všech 

pracovníků) před šířením nemoci COVID-19 je bez ohledu na povinnosti plynoucí z výše uvedeného opatření 

prioritou všech organizací a podnikatelských subjektů.  

 
V Brně, dne 12. 3. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                              

 

 RNDr. Pavel Klenovský   

 generální ředitel   
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