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INTERNÍ SMĚRNICE „OPATŘENÍ COVID-19“ 
Vnitřní předpis č. 1/2020 

 

Pokyn jednatele společnosti Czech Academy, s.r.o. k opatřením v souvislosti s výskytem 
epidemie COVID-19 a pořádáním zkoušek odborné způsobilosti.  
 
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace ve výskytu onemocnění novým koronavirem COVID‑19 
a nařízením vlády ČR vydávám tento pokyn jednatele Czech Academy, s.r.o. (dále také „CA“) pro 
pořádání zkoušek odborné způsobilosti. 
 
Čl. 1 
Pokyny 
 
Všichni zkušební komisaři, zkoušené osoby, jednatelé a zaměstnanci společnosti a ostatní osoby 
přítomné zkoušce odborné způsobilosti budou dodržovat následujících opatření: 
 
1. Rozestupy 2 m: Organizátor bude dbát na dodržování rozestupů mezi zkoušenými i komisaři tak, 
aby bylo dodrženo minimum 2 metrů rozestupů mezi všemi osobami navzájem.  
2. Roušky: Uchazeči i komisaři budou povinně nosit roušky po celou dobu zkoušky.  
3. Dezinfekce: U vstupu do zkušební místnosti bude k dispozici dezinfekce rukou, kterou účastníci a 
komisaři povinně použijí před vstupem do zkouškové místnosti. 
4. Psací potřeby a pomůcky: Všichni účastníci i komisaři používají vlastní psací potřeby. V případě 
zapůjčení psacích potřeb se tyto nevrací. Pomůcky (tablety, kalkulačky atd.) jsou dezinfikovány 
organizátorem před zapůjčením a ihned po jejich návratu. 
5. Odevzdání testů: Po dopsání testu v listinné podobě ponechává uchazeč test na svém místě pro 
minimalizaci kontaktu mezi zkoušeným a komisí. V případě testů v elektronické podobě je 
dezinfikovaný tablet zanechaný na stole (test je elektronicky odevzdaný, tablet uzamčený a uchazeč 
opouští místnost). Po skončení zkoušky jsou tablety posbírány a stoly i tablety opět dezinfikovány. 
6. Prohlášení o bezinfekčnosti: Každý z účastníků podepisuje čestné prohlášení o bezinfekčnosti. 
V případě neposkytnutí čestného prohlášení není uchazeč připuštěn k testu.  
 
Čl. 2 
Závěrečná a přechodná ustanovení 
 
1. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání s platností do odvolání jednatelem společnosti. 
2. Pokyn je platný pro všechny zkoušky pořádané jak v sídle CA, tak v prostorách mimo sídlo CA. 
 
 
V Praze dne 1. 5. 2020: 
 
Mgr. Filip Juhaniak, jednatel 


