
 
 
Hosté jsou povinni nasadit si respirátor nebo nanoroušku kdykoliv, když vstanou od stolu. 
Hosté jsou oprávněni vstoupit na zahrádku pouze, pokud naplňují jednu z následujících podmínek a zároveň jsou 
schopni ji kdykoliv na vyžádání prokázat (s výjimkou dítěte do 6 let). To znamená, že 

-  
1.  osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem, nebo 
2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 
3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC 
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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 90 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 nebo 

5. osoba se prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na 
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

6. osoba doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo 
školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem, 

7. osoba doloží podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-
CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou 
osobou, na místě s negativním výsledkem. 

 
Guests are obliged to put on a respirator or face mask when getting up from the table.  
Guests are only permitted to enter the garden if you meet one of the following conditions and are also able to provide 
evidence on request (except for children under 6 years of age). The conditions are as follows: 

 
1. You have had a negative RT-PCR test for the SARS-CoV-2 virus no later than 7 days previously, or 
2. You have had a POC test for SARS-CoV-2 virus with a negative result no later than 72 hours previously, 

or 
3. You have been issued with a certificate by the Ministry of Health of the Czech Republic showing 

vaccination against COVID-19, and at least 14 days have elapsed since the second dose of the vaccine in 
the case of a two-dose schedule according to the SPC, or at least 14 days have elapsed since the first 
dose of the vaccine, or 

4. You have undergone a laboratory-confirmed COVID-19 disease, the isolation period has expired 
according to the current emergency measures of the Ministry of Health, and from the first positive POC 
antigen test for SARS-CoV-2 virus or RT-PCR test for SARS-CoV-2 no more than 90 days has elapsed 
and you must be showing no clinical indications of COVID-19, or 

5. You submit a solemn declaration as the legal guardian/representative of another person that he or she 
has had a negative test for self-testing or authorised by the Ministry of Health for use by a lay person to 
determine the presence of SARS-CoV-2 virus antigens at a school or school facility, no later than 72 
hours previously 

6. You can provide evidence of having undergone a preventive antigen test to determine the presence of 
SARS-CoV-2 virus antigens which is intended for self-testing or authorised by the Ministry of Health for 
use by a lay person, and had a negative result. 


