
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 
Jméno a příjmení: ……………………….. …….…….…….…….…….…….…….…….…….…… 
  
Datum, místo narození: ……………………………………………………………………………... 
 
E-mail:……………………………………………. Mobil: ……………………………………… 
 
Tímto, ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 1. září 2021 o přijetí 
krizového opatření, čestně prohlašuji, že:  
 
□jsem absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 
s negativním výsledkem, nebo 
 
□ jsem absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru 
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 
□ jsem byl/a 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 oprávněným 
subjektem působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu 
vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, 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 

 
□ jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula mi 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, nebo 

 
 □ podstoupím na místě rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (použití 
laickou osobou), jehož výsledek je negativní, s negativním výsledkem, nebo  
 
□ jsem absolvoval/a ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní 
test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro 
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem; tuto skutečnost dokládám čestným potvrzením, resp. čestným 
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzení školy. 

(Zaškrtněte odpovídající)  
 
Prohlašuji, že jsem se v poslední době nesetkal s COVID pozitivním člověkem, cítím se 
zcela zdráv a nebyla mi nařízena karanténa. 

Byl jsem poučen o dodržování všech protiepidemických doporučení proti šíření nemoci 
COVID 19. 
 
V ……………..……. 
dne …………………       ………………………………..  

podpis 


