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Potvrzení zaměstnavatele o negativním testu zaměstnance, potřebné k účasti 
zaměstnance na kvalifikačním školení technického a odborného personálu 
pořádaného společností A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.) 

 

Potvrzujeme tímto, že náš, níže uvedený zaměstnanec byl dne …………. testován na SARS-CoV-
2 s výsledkem „negativní“.Testování proběhlo v souladu s mimořádným opatřením Vlády ČR Č. j.: 
MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN  z 1. března 2021, a to formou antigenního či PCR testu. 

 

Zaměstnanec 

Jméno a příjmení: zaměstnance Rodné číslo: 
 
 

 Trvalé bydliště – ulice: Město: 
 
 

Telefon: 

Zaměstnavatel 

Název zaměstnavatele: 

Sídlo zaměstnavatele: 
 
 

IČ: 

Potvrzení vystavil – jméno: 
 
Podpis: 

Telefon : 

 

Zaměstnavatel si je vědom právních následků, které pro něj vyplynou, v případě že se prokáže, že 
toto prohlášení bylo nepravdivé. 
 
V …………………. dne 

Razítko zaměstnavatele a podpis oprávněné osoby zaměstnavatele  

 
 
……………………………………… 
 
POZN.: Osobní údaje zaměstnanců předané jejich zaměstnavatelem tímto potvrzením, jsou 
společností A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.) chráněny v souladu s GDPR 
a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NÁVŠTĚVNÍKA 
(vyplňujte čitelně hůlkovým písmem) 

 
Já,  
 
Jméno a příjmení:  ………………………………………………………. 
 
Číslo OP / pasu:  ………………………………………………………. 
 
prohlašuji, že: 

a) jsem se seznámil s NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM SPOLEČNOSTÍ ATG A LA COMPOSITE 
platným po dobu platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 
2020 (DOC_20200910_1)  a zavazuji se, že se jím budu řídit, 

b) si nejsem vědom, že bych se v posledních dvou týdnech setkal s někým nakaženým 
koronavirem či někým umístěným do karantény,  

c) nepřicestoval jsem v posledních dvou týdnech z některé z ohrožených lokalit (a to jak v ČR, 
tak zahraničí); nebo mohu předložit a tímto předkládám výsledek PCR testu na SARS-CoV-
2 provedeného po návratu z ohrožených lokalit, provedený k tomu pověřenou 
zdravotnickou organizací MZ ČR a nebo příslušnou hygienickou stanicí.  

d) nepociťuji příznaky nemoci koronavirem ani nejsem v karanténě. 
 
 

Současně já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem byl dne ………………… testován 
na SARS-CoV-2 formou antigenního či PCR testu s výsledkem „negativní“ a 
nedisponuji novějším výsledkem testu, který je s uvedeným výsledkem v rozporu. 

 

e) souhlasím s uchováním tohoto Čestného prohlášení, hodnot naměřené teploty, a 
případného záznamu o antigenním či PCR testu na SARS-CoV-2, a to po dobu platnosti 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. září 2020 a navíc po nezbytně 
dlouhou dobu po jeho zrušení, která bude nutná za účelem případného trasování nákazy 
či pro doložení provedení nezbytných opatření. 

 
Jsem si vědom právních následků, které pro mne vyplynou v případě nepravdivého čestného 
prohlášení případně další odpovědnosti dle právních předpisů ČR. 
 
 
V Praze, dne:  ………………………………………………………. 
 
 
 
Podpis:  ………………………………………………………. 
 
POZN.: Vaše osobní údaje jsou chráněny v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., na 
ochranu o zpracování osobních údajů v platném znění. 

mailto:atg@atg.cz
http://www.atg.cz/

	Potvrzeni_zamestnavatele(COVID-19)_v1_20210309
	Cestne_prohlaseni(COVID-19)_v4_20210309

