
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

já, níže podepsaný/á  

 

jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………….. 

 

narozen/a:   …………………………………………………………………………….. 

 

 

Prohlašuji, že splňuji jednu z podmínek účasti a mohu tuto skutečnost řádně doložit 

písemným potvrzením v případě kontroly kontrolním úřadem. Splňují níže zaškrtnutou 

podmínku. 

 negativní POC antigenní test, ne startší než 72 hodin (platný v době přejímky) 

 negatiní PCR test ne starší nežli 7 dní 

 doklad (lékažskou zprávu) o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID - 
19 před méně než 180 dny.  

 doklad o očkování, kdy: 

o od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 
než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

o od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 
než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo i 

o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců 

o Zde si můžeš od 1. června stáhnout certifikát o očkování nebo o prodělání 
nemoci. Více informací 

 

Je mi známo, že nesplněním podmínek účasti mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život 
ostatních závodníků. 

Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření 
nakažlivé choroby. 
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o Zde si můžeš od 1. června stáhnout certifikát o očkování nebo o prodělání 
nemoci. Více informací 

 

Je mi známo, že nesplněním podmínek účasti mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život 
ostatních závodníků. 

Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření 
nakažlivé choroby. 

 

V ………………………………….. dne……………………………..     podepsán/a………………………………………… 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 



já, níže podepsaný/á  

 

jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………….. 

 

narozen/a:   …………………………………………………………………………….. 

 

 

Prohlašuji, že splňuji jednu z podmínek účasti a mohu tuto skutečnost řádně doložit 

písemným potvrzením v případě kontroly kontrolním úřadem. Splňují níže zaškrtnutou 

podmínku. 

 negativní POC antigenní test, ne startší než 72 hodin (platný v době přejímky), 
antigenní test musí být proveden v oficiálním odběrovém centru, samotest nelze 
akceptovat 

 negatiní PCR test ne starší nežli 7 dní 

 doklad (lékažskou zprávu) o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID - 
19 před méně než 180 dny.  

 doklad o očkování, kdy: 

o od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 
než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

o od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 
než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo i 

o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců 

o Zde si můžeš od 1. června stáhnout certifikát o očkování nebo o prodělání 
nemoci. Více informací 
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než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

o od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 
než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo i 

o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců 

o Zde si můžeš od 1. června stáhnout certifikát o očkování nebo o prodělání 
nemoci. Více informací 

 

Je mi známo, že nesplněním podmínek účasti mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce i život 
ostatních závodníků. 

Jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření 
nakažlivé choroby. 

 

V ………………………………….. dne……………………………..     podepsán/a………………………………………… 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 



já, níže podepsaný/á  

 

jméno a příjmení:  …………………………………………………………………………….. 

 

narozen/a:   …………………………………………………………………………….. 

 

 

Prohlašuji, že splňuji jednu z podmínek účasti a mohu tuto skutečnost řádně doložit 

písemným potvrzením v případě kontroly kontrolním úřadem. Splňují níže zaškrtnutou 

podmínku. 

 negativní POC antigenní test, ne startší než 72 hodin (platný v době přejímky), 
antigenní test musí být proveden v oficiálním odběrovém centru, samotest nelze 
akceptovat 

 negatiní PCR test ne starší nežli 7 dní 

 doklad (lékažskou zprávu) o laboratorně potvrzeném prodělání onemocnění COVID - 
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než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,  

o od aplikace první dávky očkovací látky uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více 
než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo i 

o od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců 

o Zde si můžeš od 1. června stáhnout certifikát o očkování nebo o prodělání 
nemoci. Více informací 
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