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Váš dopis ze dne 24. února 2021

Praha 11. března 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 24. února 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazu: na základě jakého rozhodnutí, výjimky je tedy nařízení

používat mimo jiné i respirátory KN 95 které by legálně v ČR ani neměli být? Pokud by

teoreticky KN 95 byl legálně prodáván, jak pak může splňovat normu ČSN EN

14683+AC když je testován jinak než FFP2, Vám sdělujeme následující:

Mimořádné opatření č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN bylo nahrazeno mimořádným

opatřením č. j.: MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN ze dne 26. února 2021, které s účinností

od dne 1. března 2021 od 0:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření v části

I. bodě 1. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos,

ústa), kterým je 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), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek

naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy

ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Výše uvedené mimořádné opatření nestanovuje konkrétní produkty, např. s označením

FFP2, KN95, N95 atp., tedy specifikuje jen minimální rámec, které musí produkt naplnit.

Tato forma byla zvolena z důvodu širokého spektra produktů na českém trhu, jež
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naplňuje celosvětově uznávané normy. Dle našich informací se na českém trhu vyskytují

produkty naplňující normy Australského společenství, Japonska či Jižní Koreji.

Pro kompletnost uvádíme seznam nejběžnějších norem pro respirátory a polo-/celo-

masky.

1. norma EN 149 (Evropská unie),

2. norma GB 2626 (Čínská lidová republika),

3. norma NIOSH-42CFR84 (USA, Kanada),

4. norma AS/NZ 1716:2021 (Australské společenství/Nový Zéland),

5. norma KMOEL – 2017-64 (KF94),

6. norma JMHLW-Notification 214, 2018 (Japonsko).

Pro více informací k materiálu s názvem „Průvodce základy regulace obličejových

masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“

(https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2021/1/Pruvodce-

zaklady-regulace-oblicejovych-masek--jakozto-OOP-a-ZP.pdf) uvádíme, že respirátory

patří mezi osobní ochranné prostředky a jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu

nikoli v gesci Ministerstva zdravotnictví, z daného důvodu doporučujeme se obrátit na

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako věcně příslušným orgánem v této věci.

S pozdravem


