Příloha
usnesení vlády
ze dne 18. ledna 2021 č. 54

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Jméno a příjmení: ……………………………..
Datum narození: ………………………………..
Bydliště: …………………………………………

tímto, ve smyslu usnesení vlády České republiky č. 54 ze dne 18. ledna 2021 o přijetí
krizového opatření, čestně prohlašuje, že:
1) je zdravotně způsobilý/á k výkonu činnosti …………………………………………………..;
2) byl/a dostatečně poučen/a ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i o druhu,
charakteristice a kategorizaci činnosti, kterou bude vykonávat a s ní souvisejícími riziky (např.
manipulace s břemeny, lokální svalová zátěž, pracovní polohy, hluk a jeho následky, zátěž
chladem nebo teplem, zraková zátěž, psychická zátěž, práce ve výškách na žebříku, řízení
manipulační techniky, atp.), jakož i že konzultoval/a se zaměstnavatelem v této souvislosti
svůj zdravotní stav, včetně veškerých předešlých úrazů/anamnéz a je schopen/schopna
činnost vykonávat;
3) v posledních 21 dnech nenavštívil/a některý ze státu s vysokým rizikem přenosu nákazy
koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, který byl jako rizikový stát stanovený vládou
České republiky;
4) netrpí žádným onemocněním, které by znemožňovalo vydání zdravotního průkazu ve smyslu
§ 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (pokud se jedná o fyzickou osobu
vykonávající činnosti epidemiologicky závažné);
5) je zdravotně způsobilý/á k výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících ve výrobě
a/nebo uvádění potravin do oběhu, ve smyslu příslušných právních předpisů1 (pokud se jedná
o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky závažné).
Současně se zavazuje (pokud se jedná o fyzickou osobu vykonávající činnosti epidemiologicky
závažné), že při výkonu činností epidemiologicky závažných spočívajících ve výrobě a/nebo
uvádění potravin do oběhu, ve smyslu příslušných právních předpisů bude:
a) mít u sebe toto čestné prohlášení a na vyzvání ho předloží orgánu ochrany veřejného zdraví,
případně ostatním kontrolním orgánům provádějícím kontrolu dle relevantních právních předpisů,
b) uplatňovat při pracovní činnosti znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví a dodržovat zásady
osobní a provozní hygieny v rozsahu upraveném v prováděcím právním předpisu.
V ………………...., dne ……………………………..

………………………………
podpis

Čestné prohlášení přijal:…………………………….

V ………………….., dne ……………………………

………………………………
podpis

1) Tj. ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Bydliště:
Pracovní zařazení:
Kategorizace prací a
rizikové faktory
Riziko ohrožení zdraví (dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., v platném znění):
práce ve školách a školských zařízeních podle školského zákona
práce ve zdravotnických zařízeních
pol. 1
práce v zařízeních sociálních služeb a práce v dalších zařízeních obdobného charakteru
práce zahrnující poskytování sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí osob
pol. 2
činnosti epidemiologicky závažné
obsluha jeřábů, opraváři jeřábů
obsluha pracovních plošin
vazači jeřábových břemen
obsluha důlních těžních strojů
pol. 3
obsluha transportních zařízení
obsluha stavebních a jim obdobných strojů
obsluha regálových zakladačů
trvalá obsluha nákladních výtahů
obsluha a řízení motorových a elektrických
pol. 4
obsluha vysokozdvižných vozíků
vozíků
pol. 5
řízení motorových vozidel (s výjimkou řidičů dle § 87 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.)
obsluha řídicích center a velínů velkých energetických zdrojů, vč. jaderných a
pol. 6
chemických provozů
obsluha kotlů s výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším
obsluha kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW
obsluha a opravy chladicích zařízení nad 40000 kcal (136360 kJ)
obsluha a opravy vysokonapěťových elektrických zařízení
pol. 7
obsluha tlakových nádob stabilních
práce na elektrických zařízeních
obsluha tlakových stanic technických plynů
obsluha a opravy turbokompresorů
opravy tlakových nádob a kotlů
nakládání s výbušninami
pol. 8
práce v hlubinných dolech
práce ve výškách a nad volnou hloubkou, za použití osobních ochranných prostředků
pol. 9
proti pádu
pol. 10
práce záchranářů (s výjimkou zdravotnických záchranářů)
pol. 11
práce v klimaticky a epidemiologicky náročných oblastech zahraničí
pol. 12
hlasová zátěž
pol. 13
noční práce
pol. 14
další práce nebo činnosti s rizikem ohrožení zdraví, které stanoví zaměstnavatel
pol. 15
svařování
Další činnosti (dle zvláštních právních předpisů, v platném znění):
dozor na školách v přírodě a zotavovacích akcích
zákon č. 258/2000 Sb.
zdravotník na školách v přírodě a zotavovacích akcích
řidič vozidla se zvl. výstražným světlem, zvukovým výstražným
znamením (§ 87 odst. 1 písm. a)
řidič, který řídí mot. vozidlo v pracovněprávním vztahu, řízení
v prac. smlouvě (§ 87 odst. 1 písm. b)
zákon č. 361/2000 Sb.
držitel řidičského oprávnění sk. C, C+E, D, D+E; C1, C1+E, D1 a
D1+E, (§ 87 odst. 1 písm. d)
držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových
vozidel (§ 87 odst. 1 písm. e)
osoba řídící drážní vozidlo (§ 1)
osoba vykonávající činnosti při provozování drážní dopravy,
obsluha dráhy (§ 2 písm. a)
vyhláška č. 101/1995 Sb.
osoba, která při pracovní činnosti vstupuje bez dozoru na dráhu
(§ 2 písm. b) bod 1)
osoba, která provádí revize, prohlídky, zkoušky tech. zařízení na
dráze (§ 2 písm. b) bod 2)
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