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Vážené absolventky, 
Vážení absolventi,  

 
na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen „MZ“) jsou pro promoce vysokých škol 
aktuálně (k 1. 9. 2021) stanoveny níže uvedené podmínky a platí tato omezení jak pro absolventy 
promoventy, tak pro rodiče a hosty: 

 
o Účast je povolena pouze osobám bez klinických příznaků onemocnění covid-19. 
o Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, doloží bezinfekčnost (viz 

dále). Organizátor akce je povinen při vstupu na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba 
je povinna mu splnění podmínek prokázat; v případě, že osoba splnění dále uvedených 
podmínek neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci. 

o Všechny přítomné osoby, s výjimkou dětí, které dosud nezahájily povinnou školní docházku, 
a dalších výjimek uvedených výše nebo uvedených v příslušném opatření MZ, použijí po celou 
dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo 
obdobný prostředek dle příslušných norem (FFP2, KN 95). 

 
Splnění podmínky bezinfekčnosti je možné doložit: 

• dokladem o provedeném očkování proti onemocnění covid-19, pokud uplynulo nejméně 14 dní od 
dokončeného očkovacího schématu (platí pouze pro očkovací látky registrované podle ES č. 
726/2004); 

• dokladem o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19, přičemž uplynula doba 
izolace podle platného mimořádného opatření MZ a od prvního pozitivního antigenního testu 
nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; 

• potvrzením o negativním výsledku RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl 
absolvován nejdéle před 7 dny; 

• potvrzením o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který 
byl absolvován nejdéle před 72 hodinami; 

• potvrzením poskytovatele zdravotních služeb, že osoba podstoupila antigenní test za 
dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 
hodinami. 

• potvrzením zaměstnavatele, školy nebo školského zařízení nebo čestným prohlášením, že osoba 
absolvovala v rámci povinného testování nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou 
osobou a byl poskytnut zaměstnavatelem, školou nebo školským zařízením, s negativním 
výsledkem. 

V případě, že osoba nemůže bezinfekčnost doložit a podmínky to umožnují, je možné prokázání 
bezinfekčnosti provést tak, že na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti 
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený MZ k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem. Test si osoba přinese s sebou vlastní. 

 

     Mgr. Zuzana Svobodová, v. r. 
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