
Jihomoravský šachový svaz, Hybešova 119, 664 17 Tetčice

Pozvánka

na Konferenci JmŠS,

která se uskuteční v neděli, 19. září 2021 od 10:00 hodin 
v Bowling centrum Brno, Líšeňská 80

1. Zahájení (10,00)
2. Schválení jednacího řádu
3. Volba Mandátové a Návrhové komise
4. Volba pracovního předsednictva
5. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
6. Zpráva předsedy o činnosti JmŠS v roce 2020
7. Zprávy předsedů komisí VV JmŠS
8. Zpráva o hospodaření JmŠS v roce 2019 a 2020
9. Vystoupení hostů konference
10.Zpráva Mandátové komise
11.Změna ve vedení JmŠS
12.Rozpočet JmŠS na rok 2021
13.Krajské soutěže družstev a jednotlivců v roce 2020, výsledky 

konkurzů
14.Vystoupení zástupců OŠS s hodnocením činnosti na jednotlivých 

okresech
15.Ostatní, diskuse
16.Usnesení
17.Závěr (cca 14:00)

Vzhledem k  platným protiepidemiologickým opatřením  je  účast  na
konferenci  možná pouze v případě negativního testu na přítomnost
viru  SARS-CoV-2,  dokončeného  očkování  nebo  prodělané  nemoci
covid-19.  Splnění  podmínek  každý  účastník  doloží  vyplněním  a
podepsáním čestného prohlášení, jehož vzor naleznete níže.   

Radka Slepánková
předsedkyně JmŠS



Čestné prohlášení

Příjmení a jméno:

Datum narození:

Trvale bytem:

Telefon:

1. Tímto čestně prohlašuji, že v posledních 14 dnech jsem neměl/a zvýšenou teplotu ani 
jiné příznaky virového infekčního onemocnění (např. kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti
a čichu apod.). V případě změny této skutečnosti v průběhu semináře tuto skutečnost 
neprodleně oznámím. 

2. Dále čestně prohlašuji, že jsem (zaškrtněte jednu z možností):
 absolvoval/a nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2

s negativním výsledkem 
 absolvoval/a  nejdéle  před  72  hodinami  POC test  na  přítomnost  antigenu  viru

SARS-CoV-2 s negativním výsledkem 
 byla  očkován/a  proti  onemocnění  covid-19  a  mohu  to  doložit  národním

certifikátem o provedeném očkování,  který  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,
který obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny,  datu podání
vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a že u očkování uplynulo: 
◦ od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu

podle SPC nejméně 14 dní, nebo 
◦ od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle

SPC nejméně 14 dní 
 prodělal/a  laboratorně  potvrzené  onemocnění  covid-19,  uplynula  u  mě  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. 

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé,
a zejména jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a přestupku podle zákona
č.250/2016 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin.

Toto prohlášení vydávám jako doklad k účasti na konferenci JmŠS s místem konání Bowling centrum
Brno, Líšeňská 80 dne 19. 9. 2021.  

 

V Brně, dne 19. 9. 2021

                                                                             …………………………………………………………..             
        podpis


