
Před vstupem do provozovny bazénu, wellness centra, sauny  

musíte splnit minimálně jednu z následujících podmínek: 

Coronavirus Systém O-N-(T): Očkování – prodělaná Nemoc – (Test) 
naposledy aktualizováno v neděli 26. prosince 2021 (01:00)

Systém O-N-(T) je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do zaměstnání, školy nebo 
provozovny služeb dle bodu I/15 (dříve I/16, I/17 a II/17). Stojí na třech základních pilířích: očkování, testech 
a prodělaném onemocnění covid-19.  
 

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

Očkování 

Bodu očkování vyhovuje každý, kdo doloží, že od aplikace poslední dávky očkovací 
látky podle SPC uplynulo nejméně 14 dní. 

Očkování se prokazuje certifikátem. 

Prodělaná nemoc 

Bodu o prodělané nemoci vyhovuje každý, kdo doloží, že prodělal laboratorně potvrzené 
onemocnění COVID-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní. 
Prodělání onemocnění se prokazuje certifikátem.  

Negativní test - dochází, až na výjimky, k plošnému neuznávání testů  

Bodu negativní test vyhovuje každý, kdo doloží, že 

a) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 
Negativní výsledek testu se prokazuje zprávou z odběrového centra nebo certifikátem. 

Kdo se může prokázat RT-PCR testem: 

 osoba mladší 18 let, 

 osoba, která se ze zdravotních důvodů nemůže nechat očkovat a má kontraindikaci 

zapsanou v systému ISIN, 

 osoba, která obdržela alespoň jednu dávku vakcíny, ale neuběhla u ní doba 14 dnů od 

poslední dávky vakcíny. 

Těmto osobám je hrazen 5x RT-PCR test za kalendářní měsíc ze zdravotního pojištění. 

děti do 12 let věku nejsou povinny prokazovat splnění systému O-N, 

nebo se testovat PCR testem (T). 

Nejefektivnějším ze způsobů prokázání splnění podmínek systému O-N-T je stažení certifikátu 

do aplikace Tečka. Organizátoři akcí, zaměstnanci provozoven, hoteliéři a další jsou pomocí 
aplikace čTečka schopni ověřit platnost certifikátů (skenováním QR kódů), které předkládají 

zákazníci. Aplikace je schopna rozpoznat pravost QR kódu. 

 

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/registrace-na-ockovani/certifikat-o-provedenem-ockovani-testovani-prodelani-nemoci
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

