
Mohou knihovny při koronavirové epidemii provozovat výdejová okénka na půjčování 
knih? 
 
Národní knihovna v Praze dostává hodně dotazů na to, zda knihovny při svém uzavření 
mohou knihy půjčovat prostřednictvím nějakého výdajového okénka. Pokud se o takové 
službě rozhodujete nebo pokud ji někdo od knihovny vyžaduje, je užitečné se nejdříve 
seznámit s dokumenty vlády, které se týkají nouzového stavu: 
 
Na níže uvedené adrese jsou k dispozici všechna příslušná usnesení vlády 
https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx 
 
 
72 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí 
krizového opatření 
https://www.mvcr.cz/soubor/sbirka-zakonu-ceske-republiky-c-31-z-roku-2020-usneseni-
vlady-ceske-republiky-ze-dne-12-brezna-2020-o-prijeti-krizoveho-opatreni.aspx 
 
Vláda 
„I. zakazuje 
4. s účinností ode dne 13. března 2020 od 6:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách 
poskytovatelů některých služeb – posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, 
wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie;“ 
 
V usnesení vlády č. 211 z 14. 3. 2020 udělila vláda výjimku restauracím k tomu, že mohou 
jídla vydávat výdajovým okýnkem: 
 
„tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. 
provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu 
do provozovny), který může probíhat bez časového omezení.“ 
 
Pro knihovny ale žádná výjimka pro obsluhu výdajovým okénkem udělena nebyla. 
 
V USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí 
krizového opatření 
 
Byl zakázán volný pohyb osob s taxativním výčtem výjimek. Mezi těmito výjimkami 
nenajdete možnost návštěvy knihovny nebo nějakého okénka. Cílem zákazu je co nejvíce 
omezit pohyb osob a jejich setkávání:  
 
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: 
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, 
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými, 
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, 
léků a zdravotnických 
prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších 
potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění 
péče 
o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, 
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. 
dobrovolnictví, 



sousedská výpomoc), 
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu 
příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče, 
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného 
doprovodu 
příbuzných a osob blízkých, 
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 
1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, 
2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, 
3. individuální duchovní péče a služby, 
4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, 
5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 
6. veterinární péče, 
h) pobytu v přírodě nebo parcích, 
i) cest zpět do místa svého bydliště, 
j) pohřbů; 
 
Výše uvedené nařízení bylo ještě od 24. 3. zpřísněno Ministerstvem zdravotnictví, viz 
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-
content/uploads/2020/03/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-
voln%C3%BD-pohyb-osob-na-%C3%BAzem%C3%AD-
%C4%8CR.pdf?fbclid=IwAR0zTswaWZZEQqAbKwarAYdBlV8Zaj7JFH2ymgPC3IhDRV
MtUGTmpiqB0GU 
 
S účinností ode dne 24. 3. 2020 od 6:00 hod. do dne 1. 4. 2020 do 6:00hod. se nařizuje: 
 

a) osobám pobývajícím na území ČR omezit pohyb na veřejně dostupných místech na 
dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů 
uvedených v bodu 1. písm. a) až j), (viz výčet výše) 

b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru, 
c) pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů 

domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na 
pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud 
je to možné. 

 
Při vracení knih byste měli uvažovat o dezinfekci vrácených knih, viz 
https://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/knihovni-procesy/ochrana-knihovnich-fondu/manipulace-
s-knihami-v-dobe-ohrozeni-koronavirem 
 
Možná, že uvedené dokumenty mohou být různě interpretovány, ale v každém případě je 
nezbytné být velmi opatrný. 
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