
Dovolená Luhačovice – informace ke splnění vládních opatření 
 
 
Z hlediska nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR se může ubytovat osoba, která: 
 
    a) absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 
    b) absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
 
    c) byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které 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, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému 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 
 
    d) prodělala 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, nebo 
 
    e) na místě podstoupí 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, nebo 
 
    f) absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva 
zdravotnictví 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 a byl osobě poskytnut jejím 
zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným 
prohlášením, nebo 
 
    g) ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 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, tato skutečnost se dokládá čestným 
prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 

 
 
…..nerozumím tomu …. Co mám konkrétně dělat? 
Je třeba trochu „papírování“ – vyplňte čestné prohlášení, které najdete na druhé straně:  
 

- prosím vyplňte prohlášení a vyberte jeden z bodů, který je v prohlášení uvedený  
- čestné prohlášení můžete vyplnit předem a přivézt s sebou (rychlejší způsob, vzhledem k počtu 

účastníků) nebo jej vyplnit na místě – a předáte jej na recepci při ubytování (pokud jej budou 
chtít) 

- hotel potřebuje mít tento doklad v případě kontroly ze strany Policie, hotel tím nijak nechce 
omezovat naše práva a sám za to nemůže, ale jde jednoduše o nalezení snadného kompromisu, 
aby mohla celá akce proběhnout a zároveň abyste vy, hotel ani církev nemuseli tuto akci řešit 
ještě měsíce po jejím skončení u úřadů a soudů 

- děkujeme za pochopení a pomoc při hladkém nástupu do hotelu, k vyjádření našich občanských 

práv bude jistě ještě dost příležitostí jindy       a to nejlépe plnými sbory a demonstrací Boží moci 
 
- není nutné řešit pro děti do 6 let (tedy pro ty, které ještě neměly 6. narozeniny) 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
 

 
Já, níže podepsaný    ……………………………………………………….….... 
 
narozený dne  ……………………………………………………….….... 
 
 
čestně prohlašuji, že 
 
zaškrtněte (a případně doplňte) jednu z možností  
 
 

a) jsem absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR dne …………..…………… vyšetření na přítomnost 
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem 

 
b) jsem absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami POC dne …………..…………… test na přítomnost 

antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem 
 

c) jsem byl očkován/a proti onemocnění covid-19 a mám národní certifikát o provedeném 
očkování, a od očkování uplynulo: 

a. 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, 

b. 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 

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

 
d) jsem prodělal/a laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u mne 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) jsem dnes podstoupil/a na místě provedený 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, nebo 

 
f) jsem absolvoval/a v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným 

mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami dne 
…………..…………… test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním 
výsledkem 

 
g) jsem ve škole nebo školském zařízení absolvoval/a podle jiného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami dne …………..…………… test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem. 

 
 
V …………………………. dne …………………… 
 
 …………………………………………………… 
 podpis 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE 
 

 
Já, níže podepsaný    ……………………………………………………….….... 
 
 
čestně prohlašuji, že mé dítě  
 
jméno dítěte ………………………………………………………., nar. dne ………………………………………………………. 
 
zaškrtněte (a případně doplňte) jednu z možností  
 
 

a) absolvovalo nejdéle před 7 dny RT-PCR dne …………..…………… vyšetření na přítomnost viru 
SARS CoV-2 s negativním výsledkem 

 
b) absolvovalo nejdéle před 72 hodinami POC dne …………..…………… test na přítomnost antigenu 

viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem 
 

c) bylo očkováno proti onemocnění covid-19 a má národní certifikát o provedeném očkování, 
a od očkování uplynulo: 

a. 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, 

b. 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 

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

 
d) 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 

 
e) dnes podstoupilo na místě provedený 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, nebo 

 
f) ve škole nebo školském zařízení absolvovalo podle jiného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami dne …………..…………… test na stanovení 
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, s negativním výsledkem. 

 
 
V …………………………. dne …………………… 
 
 …………………………………………………… 
 podpis zákonného zástupce dítěte 
 

 
 


