
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
vystavené pro účely a v souvislosti s účastí na sportovním tréninku pořádaném pod záštitou  

Hardcore tréninky, Praha 

   

Já, níže podepsaný/á, 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ: …………………………………………………………………………………………… 

DATUM NAROZENÍ: …………………………………………………………………………………………….. 

BYTEM: ……………………………………………………………………………………………………………. 

KONTAKTNÍ TEL.:………………………….. KONTAKTNÍ E-MAIL:………………………………………… 

tímto čestně prohlašuji, že 

□ jsem držitelem platného testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 formou antigenního testu, a že 

výsledek tohoto testu je NEGATIVNÍ 

□ jsem držitelem platného testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 formou PCR testu, a že 

výsledek tohoto testu je NEGATIVNÍ 

□ jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u mě předepsaná 

doba izolace (karanténa) 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 byl/a očkován proti onemocnění COVID-19 (a jsem držitelem certifikátu Ministerstva 

zdravotnictví ČR o takto provedeném očkování) a od aplikace poslední předepsané dávky 

očkovací látky (dle příslušného souhrnu údajů o léčivém přípravku) uplynulo nejméně 14 dní 

Pokud nevlastním ani jedno z výše uvedených potvrzení o bezinfekčnosti, tak jsem si provedl 

před trenérem/obsluhou samotest, který byl s výsledkem NEGATIVNÍM  

 

Dále čestně prohlašuji, že k okamžiku vystavení tohoto čestného prohlášení:  

- mi není známo, že bych měl/a aktivní onemocnění COVID-19 a nevykazuji ani jeho klinické 

příznaky,  

- mi není známo, že bych přišel/a do kontaktu s osobou, která výše uvedeným onemocněním trpí 

(nebo existuje důvodné podezření, že jím trpí), a nebyla mi z toho důvodu nařízena karanténa,  

 

Svým podpisem potvrzuji pravdivost všech výše uvedených prohlášení. 

 

V Praze dne ___________ 

 

 

___________________________ 

                     Podpis  

 

 

 
Níže poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány za účelem a na základě plnění právních povinností správce údajů ŠTĚPÁN 
GINZEL, e-mail: stepan@tvuj-trener.cz vyplývajících z protiepidemiologické legislativy orgánů veřejné moci ČR proti šíření viru 
COVID-19. Příjemci těchto osobních údajů mohou být výlučně příslušné orgány veřejné moci ČR (v souladu s uvedenou 
protiepidemiologickou legislativou). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou a vyžadovanou uvedenou 
protiepidemiologickou legislativou. Správce nezamýšlí předávat osobní údaje do jiných zemí. Subjekt údajů je oprávněn 
uplatňovat vůči správci údajů nároky stanovené příslušnými právními předpisy, zejména nařízením GDPR. Bližší informace o 
zpracování osobních údajů poskytne kdykoli správce.  
Zaškrtněte jednu odpovídající možnost. 


