
Čestné prohlášení
 

Příjmení a 
jméno:

Datum 
narození:

Trvale bytem:

Telefon:

1 Tímto čestně prohlašuji, že v posledních 14 dnech jsem neměl/a zvýšenou teplotu ani
jiné příznaky virového infekčního onemocnění.

2 Dále čestně prohlašuji, že jsem (zakroužkujte jednu z možností):
 absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření  na přítomnost viru SARS-

CoV-2 s negativním výsledkem 
 absolvoval/a  nejdéle  před  72  hodinami  POC test  na  přítomnost  antigenu viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 
 byla  očkován/a  proti  onemocnění  covid-19  a  mohu  to  doložit  národním

certifikátem o provedeném očkování a že u očkování uplynulo: 
o od  aplikace  druhé  dávky  očkovací  látky  v  případě  dvoudávkového

schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo 
o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu

podle SPC nejméně 14 dní 
 prodělal/a  laboratorně  potvrzené  onemocnění  covid-19,  uplynula  u  mě  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
180 dní. 

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé, a zejména jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a
přestupku podle zákona č.250/2016 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.
 
Toto prohlášení vydávám jako doklad k účasti na akci ……………………………………..

 
V ………………………………………………...….. dne ………………….……………...
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