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Vážení, 

 

dovolujeme si Vás tímto informovat, že v rámci krizových opatření bylo dne 1. 3. 2021 

vydáno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR o povinném testování za-

městnanců. Tímto opatřením se specifikovaným zaměstnavatelům ukládá povinnost 

neumožnit zaměstnanci osobní přítomnost na pracovišti, pokud zaměstnanec nepod-

stoupil v posledních 7 dnech test na přítomnost viru, resp. antigenu viru SARS-CoV-

2, přičemž zaměstnanci jsou povinni testování podstoupit.  

 

V důsledku změny mimořádného opatření MZ ČR ze dne 1. 3. 2021 o povinném tes-

tování zaměstnanců došlo k rozšíření okruhu osob, na které se povinné testování vzta-

huje. Ode dne 9. 3. 2021 se stejná povinnost před vstupem na pracoviště zaměstna-

vatele vztahuje nejen na zaměstnance tohoto zaměstnavatele, ale i na další osoby, 

které vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti společně se zaměstnanci. 

Z tohoto důvodu na Vás apelujeme, aby byla z Vaší strany respektována pravidla na-

stavená výše uvedeným mimořádným opatřením.  

 

Upozorňujeme, že společnosti EG.D, a.s., E.ON Energie, a.s., E.ON Česká republika, 

s.r.o., a E.ON Telco, s.r.o., podléhají výše popsaným pravidlům a nemohou umožnit na 

svých pracovištích osobní přítomnost osob, které nesplňují požadavky na absolvování 

testu na přítomnost viru, resp. antigenu viru SARS-CoV-2 v posledních 7 dnech, a pl-

nění těchto povinností bude kontrolováno.  

 

Tato pravidla v oblasti povinného testování zaměstnanců a odpovědnost za jejich do-

držování dopadají na zaměstnance, osoby společně vykonávající práci na pracovišti i 

na jejich zaměstnavatele. Prosíme Vás proto o součinnost a spolupráci. Žádáme Vás, 

abyste zajistili plnění předepsaných pravidel a zajistili testování svých pracovníků 

v souladu s příslušnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Dále 

Vás žádáme, abyste vyžadovali splnění povinností i od svých subdodavatelů, jejichž 

pracovníci se pohybují na pracovištích společností skupiny E.ON.  

 

 

Děkujeme za vstřícnost a pochopení. 

 

 

S pozdravem 

 
 
 
 
 
 Miroslav Šrůma  

Vedoucí Logistiky a materiálového hospodářství 

 
 

 

Povinné testování 
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