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MS 1934 Itálie – 2. místo • ME 1960 Francie – 3. místo • MS 1962 Chile – 2. místo • OH 1964 Japonsko – 2. místo • ME 1973 U23 SSSR/ČSSR 

– 1. místo • ME 1976 Jugoslávie – 1. místo • ME 1980 Itálie – 3. místo • OH 1980 SSSR – 1. místo • ME 1996 Anglie – 2. místo • FIFA 

Konfederační pohár  1997 Saudská Arábie – 3. místo • ME 2000 U21 Slovensko – 2. místo • ME 2002 U21 Švýcarsko – 1. místo • ME 2004 

Portugalsko – 3. místo • MS 2007 U20 Kanada  –  2. místo • ME 2011 U21 Dánsko – 3. místo • ME 2012 Polsko, Ukrajina – čtvrtfinále 

Vzor prohlášení o bezinfekčnosti COVID-19 

 

 

Já, níže podepsaný _________________________, ID FAČR ____________________, 

zastoupený (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti): 

☐ ________________________, zákonným zástupcem/opatrovníkem 

prohlašuji, že: 

- nejsem aktuálně diagnostikován/a COVID-19 pozitivní, 

- mi nebyla nařízená karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 

onemocnění nebo kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou, 

- se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 

infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu 

apod.), 

- si nejsem vědom/a setkání s COVID-19 pozitivní osobou v posledních dvou 

týdnech; 

- se zavazuji bezodkladně informovat členský klub změně výše uvedených prohlášení 

a následně podepsat nový formulář prohlášení o bezinfekčnosti. 

 

Dále prohlašuji, že (případně zaškrtněte a vyplňte dle skutečnosti): 

 

☐ mi byla dne _________ nařízena karanténa, která byla ukončena dne __________ 

☐ jsem byl/a dne _________ pozitivně diagnostikován/a s nemocí COVID-19 s tím, 

že dne ___________ bylo příslušným lékařem zjištěno, že jsem se uzdravil/a 

 

V__________________________ dne ___________ 

 

 

      ____________________________________ 

      člen FAČR / zákonný zástupce/ opatrovník 
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