
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ ONEMOCNĚNÍ COVID-19 

A O SPLNĚNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ UBYTOVÁNÍ PODLE BODU I/6 

MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR 

 
Já, níže podepsaný, 

Jméno a příjmení: ____________________________________ 

Datum narození: ____________________________________ 

Bytem:   ____________________________________ 
 
prohlašuji, že: 
- nemám žádné klinické příznaky virového infekčního onemocnění COVID-19 a že jsem bez jakýchkoli 

zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění COVID-19 (např. zvýšená 
teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy, svalů a kloubů, ztráta chuti a čichu, únava, zvracení a průjem, 
bolest v krku a rýma apod.), 

 
- podmínka pro poskytnutí ubytování v ZOO Tábor byla prokázána v souladu s bodem I/6 

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR takto (správnou variantu vyznačte křížkem): 
 

 národní certifikát o provedeném očkování nebo certifikát o provedeném očkování vydávaný 

podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID dokládající, že od dokončeného 
očkovacího schématu uplynulo nejméně 14 dní 

 doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, o uplynutí doby izolace a o tom, že od prvního 
pozitivního rychlého antigenního testu nebo PCR testu neuplynulo více než 180 dní 

 negativní výsledek PCR testu absolvovaného nejdéle před 72 hodinami – možné pouze 
u těchto osob: 

a) osobu do dovršení 18 let věku, nebo 

b) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; 

skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, 
se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné 

uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění 
covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, 

že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato 
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo 

c) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu neuplynula 

doba 14 dnů, nebo 

ii) v případě dvoudávkového schématu jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a 

od aplikace první dávky očkovací látky neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci 
druhé dávky očkovací látky, nebo 

iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu neuplynula 
doba 14 dnů; 

 
Jsem si vědom/a právních následků v případě, že by toto čestné prohlášení nebylo pravdivé. Beru na 
vědomí, že ubytovatel zpracovává mnou dobrovolně poskytnuté osobní údaje obsažené v tomto 
čestném prohlášení v souladu s obecným Evropským nařízením č. 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to v souvislosti a za účelem splnění právní povinnosti 
ZOO Tábor v souvislosti s poskytnutím ubytování v ZOO Tábor v souladu s Mimořádným opatřením 
Ministerstva zdravotnictví ČR a v souvislosti se zajištěním ochrany veřejného zdraví, po dobu 3 let od 
jejich poskytnutí, a dávám tímto souhlas s jejich zpracováním pro tento účel. Seznámil jsem se se 
zásadami zpracování osobních údajů ZOO Tábor dostupnými na www.zootabor.eu a se svými právy 
jako subjektu údajů v nich uvedenými. 

V Táboře dne 
 …………………………………… 
 podpis*) 
 
 
 

*) v případě nezletilé osoby čestné prohlášení podepisuje její zákonný zástupce 

http://www.zootabor.eu/

