
PROVOZOVNA:

DATUM:

JMÉNO DÍTĚTE: PŘÍJMENÍ DÍTĚTE:

DATUM NAROZENÍ:
JMÉNO A PŘÍJMENÍ 

ZÁKONNÉHO ZÁST.:

TEL. ČÍSLO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

2. Dítě absolvovalo POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 72 hodinami

zdravotnickém nebo ve školním zařízení nebo

V Brně dne:

PODPIS 

ZÁKONNÉH

O 

ZÁSTUPCE:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

pro děti straší 6-ti let

Formulář vyplňují zákonní zástupci pro nezl.dítě starší 6-ti let vstupující do areálu / provozovny 

4. Dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj 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

1. Dítě absolvovalo RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny nebo

 

DATUM VYŠETŘENÍ:

22/14 DNŮ UPLYNULO DNE:

Vyplňujete pouze jednu z možností níže !!!

DATUM A ČAS TESTU:

DATUM VYSTAVENÍ 

CERTIFIKÁTU:

DATUM POTVRZENÍ 

ONEMOCNĚNÍ:

Jsem si vědom/a, že nepravdivé čestné prohlášení u jakéhokoliv z výše uvedených bodů může ohrozit zdraví dalších uživatelů a personálu a může mít zásadní negativní 

dopady na fungování služeb provozovny. Jsem si vědom/a toho, že nepravdivé čestné prohlášení může kromě toho vést i k mé právní odpovědnosti, a to zejména:

- k trestněprávní odpovědnosti za trestný čin šíření nakažlivé lidské nemoci podle § 152, resp. § 153 trestního zákoníku (zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném a 

účinném znění), a/nebo

- k občanskoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou provozovateli, jeho uživatelům a/nebo jeho personálu ve smyslu § 2900, § 2901, resp. § 2909 a případně dalších 

občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění). 

3. Dítě bylo očkováno proti onemocnění covid-19 a vlastní národní certifikát o provedeném očkování, který je písemným potvrzením 

vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie 

nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění 

covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví 

České republiky, který obsahuje údaje o osobě mého dítěte, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který 

potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, 

pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, 

pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

Současně prohlašuji, že mé dítě nevykazuje žádné klinické příznaky onemocnění covid-19 a není mi známo, že by přišlo do 

kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí, a nebyla na něj z toho důvodu nařízena karanténa.

180 DNŮ UPLYNE DNE:


