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ČESTNÉ A PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO 
ZÁSTUPCE O BEZINFEKČNOSTI ÚČASTNÍKA ZOTAVOVACÍ 

AKCE 
Prohlašuji, že  

dítě:................................................................................................................................……………….     

narozené dne: ................................................................................................................................ 

bytem trvale: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

nejeví známky akutního onemocnění (například horečka nebo průjem). 

Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních 14 kalendářních dnech před odjezdem na zotavovací akci 

do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, nemá vši ani 

hnidy a ani mu není nařízeno karanténní opatření. Pokud bude u Vašeho dítěte zjištěn výskyt vší nebo jiné 

infekční choroby, bude Vám dítě vráceno zpět, a to bez náhrady. Pokud bylo výše uvedenému dítěti nebo 

kterémukoliv členu společné domácnosti nařízeno karanténní opatření nebo byl léčen s onemocněním 

COVID-19, bylo toto léčení orgánem ochrany zdraví ukončeno, a to bez dalších doporučení. Nejsem si 

vědom(a), že by výše uvedené dítě nebo kterýkoliv člen společné domácnosti byl v uplynulých 15 dnech 

v kontaktu s osobami, které jsou potencionálně podezřelé z nákazy onemocněním COVID-19. 

Dále upozorňuji u svého dítěte na následující zdravotní problémy, diety, zvláštní chování, alergie či užívání 

léků (vč. režimu a důvodu jejich užívání): …………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jsem si vědom(a) právních a finančních následků, které by mě postihly, kdyby toto prohlášení nebylo 

pravdivé. Uvedením nepravdivých údajů mohu vážně ohrozit zdraví či dokonce život ostatních účastníků 

zotavovací akce a vystavuji se nebezpečí v podobě trestního stíhání pro šíření nakažlivé lidské choroby 

dle § 152–153 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Případnou škodu, která by provozovateli tímto 

vznikla, se zavazuji uhradit. 

Toto prohlášení nesmí být starší než 24 hodin před odjezdem na tábor. Vyplňuje ho a podepisuje 

zákonný zástupce dítěte. Odevzdejte jej spolu s potvrzením o zdravotní způsobilosti dítěte a kopií kartičky 

zdravotní pojišťovny vedoucímu u autobusu. Jinak nebude umožněno zúčastnit se tábora. 

 

V .............................................. 

Dne ......................................... 

                                                                                            …………………………………………………………………. 

                                                                                                     Jméno a podpis zákonného zástupce   
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