
Povinné testování v knihovnách s méně než 50 zaměstnanci –  
nejpozději od 30. 3. 2021 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
dovoluji si Vás ve stručnosti upozornit na vybrané dokumenty, které včera přijala Vláda ČR a 
Ministerstvo zdravotnictví: 
 

- Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, týká se povinného testování u veřejných 
subjektů s počtem méně než 50 zaměstnanců. Pro zaměstnance i zaměstnavatele budou 
platit stejné podmínky jako pro zaměstnance jak v privátním, tak veřejném sektoru, kde už je 
plošné opatření o povinném testování zavedeno. Termíny jsou stanoveny následovně: 
zaměstnavatel nesmí od 30. 3. 2021 umožnit přítomnost na pracovišti, pokud není 
zaměstnanec testován. Jsou však v čl. II stanoveny výjimky. Do 23. 3. 2021 musí 
zaměstnavatel zajistit pro své zaměstnance testování.  

-  
- Usnesení vlády č. 298/2021 Sb., týká se omezení maloobchodu, prodeje a poskytování 

služeb, platí od 22. -28. 3. 2021 - činnost knihoven je stále omezená, nedošlo ke změně oproti 
předchozí regulaci: 
„omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a 
jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání 
výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo 
KN95“; (k žádné změně nedochází) 
 

- Usnesení vlády č.  299/2021 Sb., týká se omezení volného pohybu, platí od 22. - 28. 3. 2021 – 
stále je nezbytné při cestování za prací mezi okresy disponovat písemným potvrzením 
zaměstnavatele, kterým zaměstnanec prokáže policejní kontrole důvodnost využití výjimky ze 
zákazu cestování mezi okresy; 
 

- Usnesení vlády č. 300/2021 Sb., týká se prodloužení účinnosti krizových opatření do 28. 3. 
2021, jedná se o omezení škol a školských zařízení a krizové opatření o určení pověřených 
škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let; 

 
Dále vláda souhlasila s poslaneckým návrhem zákona ohledně navýšení ošetřovného ze současných 
70 na 80 % denního vyměřovacího základu po dobu platnosti zákazu školní docházky. Nyní návrh 
projedná Poslanecká sněmovna. 
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