
Podmínky pro účast osob na smutečním obřadu ve smuteční obřadní síni 

krematoria ve Zlíně 
 

 

1. 

Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 do odvolání zakazuje pohyb a pobyt 

v prostorách smuteční obřadní síně krematoria ve Zlíně bez ochranných prostředků dýchacích 

cest (nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového 

ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně 

filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének (dále jen 

„respirátor“) 

 

2. 

Zakazuje účast na smutečním obřadu osobám, které vykazují klinické příznaky 

onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na smutečním 

obřadu více než 30 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky 

stanovené v bodu I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 

14601/2021-25/MIN/KAN nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; 

splnění podmínek podle bodu I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. 

MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN 

 

Podmínky pro vstup osob na smuteční obřad při účasti více jak 30 smutečních hostů 

vyplývající z bodu I/16 Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 

14601/2021-25/MIN/KAN: 

 

a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

 b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost 

antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, 

nebo 

 c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o 

provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské 

unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od 

dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje 

písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí 

zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových 

stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované 

osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, 

a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za 

předpokladu, že očkování bylo provedeno 

i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena 

registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo 

ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), 

pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro 

nouzové použití; nebo 

 d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 



rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR 

testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

 e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT), který si sama přinese, na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), 

jehož výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila 

rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line 

služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek 

potvrzením poskytovatele zdravotních služeb. 
 

3. 

Před vstupem do prostor smuteční obřadní síně je smuteční host povinen zaměstnanci Pohřebnictví 

Zlín, spol. s r. o., prokázat splnění podmínek pro vstup do prostor smuteční obřadní síně 

V případě, že smuteční host, splnění podmínek neprokáže pracovník Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o., 

účast smutečnímu hostu na smutečním obřadu neumožní.  

 

Pohřebnictví Zlín, spol. s r. o. 
provozovatel smuteční obřadní síně 
  


