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Jihlava, 12. 2. 2020 

 

ROZHODNUTÍ ORGANIZÁTORA SOUTĚŽE JAHL 

Organizátor soutěže v souvislosti s přijatými mimořádnými a ochrannými opatřeními MZDR 
ČR, které stanovuje podmínky pro konání sportovních akcí tak, že: „nařizuje organizátorovi akce 
u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, 
splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se 
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci“. Organizátor soutěže rozhodl v této 
souvislosti dne 19. 11. 2021 takto: 

Rozhodnutí:  

1. V utkáních, která budou hrána od 22. 11. 2021 musí vedoucí jednotlivých týmů nebo 
organizační pracovník či jiná osoba zajišťující utkání, zajistit kontrolu splnění 
podmínek, které jsou dány výše citovaným opatřením MZDR ČR.  

2. Hráče, který výše uvedené podmínky nesplní, nepřipustit ke hře. 
3. Kontrolu splnění podmínek jednotlivých hráčů zaznamenat pro každé utkání písemně 

do formuláře Čestného prohlášení, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 
4. Formulář v písemné podobě uchovat pro případ vyžádání státních orgánů či jiných 

institucí. 

 

V Jihlavě dne 19. 11. 2021 

Za organizátora soutěže 
Ing. Vítězslav Holub 

Jihlavská unie sportu, z.s. 
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Čestné prohlášení 
     

Tým:      
     

Utkání:   Datum:    
     
Čestné prohlášení osob, které se účastní 
utkání Jihlavské amatérské hokejové ligy.    
     
Níže uvedené osoby svým podpisem čestně prohlašují, že splnily podmínky pro vstup osob do 

vnitřních prostor a pro účast na utkání JAHL, a to zaškrtnutým způsobem.  

     

Jméno a příjmení 

Osoba prodělala 
laboratorně 
potvrzené 

onemocnění covid-
19, uplynula u ní 
doba nařízené 

izolace a od prvního 
pozitivního rychlého 

antigenního testu 
(RAT) na přítomnost 
antigenu viru SARS 

CoV-2 nebo RT PCR 
testu na přítomnost 
viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 
180 dní. 

v současné době 
bez příznaků  

Prodělané 
očkování  s tím, 
že od aplikace 
konečné dávky 

uplynulo nejména 
14 dní (certifikát 

MZ ČR o 
provedeném 

očkování  

Specifické 
případy uvedené 
v čl. I/17 odst. a) 

Mimořádného 
opatření MZDR 

č. j.: MZDR 
14601/2021-

28/MIN/KAN s 
účinností od 
22.11.2021 
(např. 1x 

očkování +  
negativní 

výsledek RT-
PCR testu na 

přítomnost viru 
SARS-CoV2, 

který není starší 
než 72 hodin od 

odběru 
biologického 

materiálu) 

Podpis 
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