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Systém O-N-T je způsob, jak může člověk prokázat, že splňuje požadavky pro vstup do 
zaměstnání, školy nebo provozovny služeb .  Stojí na třech základních pilíř ích: 
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  kartičkou, kterou jste 
obdrželi po aplikaci vakcíny na očkovacím místě, nebo  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.  

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 POC test na přítomnost antigenu viru SARS 
CoV-2 s negativním výsledkem.  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 pozit ivního 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.  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  jsou pomocí aplikace  čTečka schopni ověřit 
platnost certif ikátů (skenováním QR kódů), které předkládají zákazníci. Aplikace je 
schopna rozpoznat pravost QR kódu.  

Před vstupem na veletrh  nebo 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.  

Oprávnění a  povinnost kontroly splnění výše zmíněných podmínek má organizátor 
akce, přičemž dodržování pravidel je osobní  zodpovědností každého účastníka.  

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://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section
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://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

