
 

3. ONEMOCNĚNÍ A OBECNĚ O OPATŘENÍCH 

4. SYSTÉM O-N-T: OČKOVÁNÍ – PRODĚLANÁ NEMOC – TEST 
Systém O-N-T: Očkování – prodělaná Nemoc – Test 
Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro 
vstup do zaměstnání, školy nebo provozovny služeb dle bodu I/16. Stojí na třech 
základních pilířích: očkování, testech a prodělaném onemocnění covid-19. 

Očkování 
Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že 

od aplikace poslední dávky očkovací látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.  

Očkování se prokazuje certif ikátem. 

Od 22.6. je uznáváno ukončené očkování látkou schválenou Evropskou lékovou 
agenturou občanů ČR nebo EU, kteří mají na území ČR přechodný nebo trvalý 
pobyt, pokud doloží certif ikátem, že od dokončení očkování, které proběhlo ve třetí 
zemi, uplynulo nejméně 14 dní.  

• Uznávání certif ikátů o provedeném očkování z j iných zemí - seznam zemí, jejichž 

očkovací certif ikáty jsou v ČR uznávány a podmínky uznání, 

• vydávání české verze Evropského certif ikátu COVID-19 - seznam zemí na 

základe jejichž očkovacího certif ikátu lze vystavit český certif ikát (EU certif ikát) 

a podmínky uznání. 

Negativní test 
Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že 

a) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 

b) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RAT test na přítomnost antigenu viru SARS 
CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník. 

Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra 
nebo certif ikátem. 

Ochranná lhůta po prodělaném onemocnění 
Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně 
potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na 
přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 

https://covid.gov.cz/
https://covid.gov.cz/situace/onemocneni-obecne-o-opatrenich
https://covid.gov.cz/opatreni/ockovani-proti-covidu-19
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/certifikat-o-provedenem-ockovani-testovani-prodelani-nemoci
https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach
https://covid.gov.cz/situace/informace-o-vakcine/informace-o-dostupnych-vakcinach
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vzory-o%C4%8Dkovac%C3%ADch-certifik%C3%A1t%C5%AF-21.6.2021.pdf
https://koronavirus.mzcr.cz/certifikaty/
https://koronavirus.mzcr.cz/vydavani-certifikatu/
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/certifikat-o-provedenem-ockovani-testovani-prodelani-nemoci


Prodělání onemocnění se prokazuje SMS zprávou o pozitivním testu z odběrového 
centra nebo certif ikátem. 

  

Jedním ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení 
certif ikátu do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři 
a další jsou pomocí aplikace čTečka schopni ověřit platnost certif ikátů (skenováním 
QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR 
kódu. 

  

Pravidla pro vstup do jednotlivých provozoven: 

Před vstupem do restaurace (na zahrádku) musíte splnit minimálně jednu 
z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

Oprávnění kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají zaměstnanci hygieny 
a PČR. 

  

Před vstupem do provozovny služeb péče o tělo musíte splnit minimálně jednu 
z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/certifikat-o-provedenem-ockovani-testovani-prodelani-nemoci
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/validacni-aplikace-ctecka-tecka
https://covid.gov.cz/situace/registrace-na-ockovani/validacni-aplikace-ctecka-tecka


Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
zaměstnanci provozovny.  

  

Před vstupem do provozovny ubytovacích služeb musíte splnit minimálně jednu 
z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod.  

Po splnění podmínek se můžete ubytovat maximálně na 7 dní. Pokud chcete svůj 
pobyt prodloužit, musíte znovu splnit některou z výše uvedených podmínek.  

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
zaměstnanci provozovny.  

  

Před vstupem na veletrh nebo hospodářskou výstavu musíte splnit minimálně jednu 
z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek má organizátor 
akce. 

  

Před vstupem do provozovny hudebních, tanečních, herních klubů, diskoték, heren 
a kasín musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek: 



a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
zaměstnanci provozovny.  

  

Před vstupem do divadla a kina musíte splnit minimálně jednu z následujících 
podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
zaměstnanci provozovny.  

  

Před vstupem na festival, koncert nebo společenskou akci (veřejnou 
i soukromou) musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 



Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
organizátoři akce. 

  

Před návštěvou nemocnice nebo sociálního zařízení musíte splnit jednu 
z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
zaměstnanci nemocnic a sociálních zařízení. 

  

Před ubytováním v lázních musíte splnit jednu z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 

b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

Pacienti musí po dobu pobytu v lázních minimálně jednou za 7 dní prokázat, že 
splňují výše uvedené podmínky. 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
zaměstnanci lázní. 

  

Před vstupem do provozovny bazénu, wellness centra, sauny nebo solné 
jeskyně  musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek: 

a) Systém O-N-T 



b) Doložíte, že jste podstoupil preventivní antigenní samotest přímo na 
místě s negativním výsledkem nebo že jste podstoupil rychlý antigenní test (RAT) 
za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on- l ine služby nejdéle před 
24 hodinami s negativním výsledkem. 

c) Doložíte čestným prohlášením zákonného zástupce nebo potvrzením 
školy absolvování testu při screeningovém testování ve školách na začátku září, 
takový test má platnost 72 hod. 

Oprávnění a povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek mají 
zaměstnanci provozovny.  

  

Od 1. 9. 2021 platí pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu, že 
negativní výsledek rychlého antigenního testu má pouze pro účely těchto 
aktivit platnost 7 dní. 

 

Mohlo by vás ještě zajímat 
Od 1. 9. bude testování nadále hrazeno veřejnosti zdravotní pojišťovnou (4 POC 
antigenní a 2 PCR testy měsíčně).  

 

Související odkazy a zdroje 
Leták MZČR k zajištění bezpečných služeb a akcí 

Infografika od MZ 

naposledy aktualizováno v čtvrtek 2. září 2021 (08:00) 

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/OTN-%E2%80%93-sluzby-a-akce-bezpecne-4.jpg
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/OTN_2007.pdf
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