ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Já, níže podepsaný

Jméno a příjmení:

Narozen dne:
Číslo občanského
průkazu/cestovního pasu:

s ohledem na aktuálně platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví omezující z důvodu ochrany obyvatelstva před
dalším rozšířením onemocnění COVID-19 poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb (dále jen „Mimořádné
opatření“) prohlašuji, že:

☐ Nemám klinické příznaky onemocnění COVID-19 a splňuji podmínky dle bodu I/6 písm. b) Mimořádného opatření, což
prokazuji předložením:
☐ Potvrzení o tom, že jsem s negativním výsledkem absolvoval/a nejdéle 72 hodin přede dnem konání konference RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo 24 hodin přede dnem konání konference POC test na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2.
☐ Tohoto čestného prohlášení a dokladu o tom, že jsem byl očkován/a proti onemocnění COVID-19 a
A.

od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém
přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo

B.

od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

☐ Potvrzení o tom, že jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mě doba izolace podle
platného Mimořádného opatření 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.

V

______________

dne ________________

Podpis:

PERSONAL DECLARATION
I, the undersigned

Name and Surname:

Born on:

ID card / passport number:

hereby declare withing the meaning of the Emergency measure currently in force by the Ministry of Health restricting the
provision of short-term and holiday accommodation services to protect the population from further spread of disease COVID
- 19 (the “Emergency measure”) that:

☐ I have no clinical symptoms of COVID-19 and I comply with the conditions of Section I/6(b) of the Emergency measure, which
I evidence by submitting one of the following options:

☐

☐

Evidence that I have undergone a RT-PCR test for the presence of SARS-CoV-2 with a negative result within 72
hours before the start of the conference or POC for the presence of antigen virus of SARS CoV-2 with a
negative result 24 hours before the start of the conference.
This personal declaration and evidence that I have been vaccinated against COVID-19 and
A. since the application of the second dose of vaccine in case of a two-dose schedule according to the
summary of product characteristics (further just “SPC”), a time period of at least 14 days has passed, or
B.

☐

In

since the application of the first dose of vaccine in the case of one-dose schedule according to SPC, a
time period of at least 14 days has passed.
A certificate evidencing that I have endured COVID – 19 as confirmed by laboratory, my isolation period as
set by the Emergency measure has elapsed and there is less than 180 days from the first positive RT-PCR test
for the presence of SARS-CoV-2 or POC for the presence of antigen virus of SARS CoV-2.

_______________

on ________________

Signature:

