
LIST ÚČASTNÍKA SOUTĚŽE, PŘÍPRAVY – TENIS 

Jméno: Datum narození: 

 

Za účelem prokázání splnění podmínek stanovených aktuálně platným Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví 

týkající se účasti na sportovní přípravě a soutěží amatérů uvádím pravdivě následující: 

Na sportovní přípravě / soutěži _______________________________________________________, 

která se koná ve dnech ______________________________________ 

Jsem osoba sportující, účastnící se soutěže / přípravy, bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 a splňuji tuto 

nebo více podmínek: 

a) absolvovala jsem nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

b) absolvovala jsem nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem 

c) byl mi vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od 

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů 

d) prodělala jsem laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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 

e) prokázala jsem se potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví 

k použití laickou osobou, s negativním výsledkem 

f) doložila jsem čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském 

zařízení absolvovala nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je 

určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním 

výsledkemi 

g) podstoupila jsem preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen 

pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem 

Jsem osoba nesportující, neúčastnící se přímo soutěže / přípravy, jsem doprovod osoby sportující, bez klinických 

příznaků onemocnění COVID-19 a splňuji tuto nebo více podmínek: 

a) absolvovala jsem nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 

b) absolvovala jsem nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním 

výsledkem 

c) byl mi vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od 

aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo 

od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů 

d) prodělala jsem laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 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 

i Označením tohoto bodu se má zato, že osoba čestně prohlašuje, že splňuje podmínky v bodu uvedeném. 
 
V Praze dne: 

 

Podpis: 

                                                           


