.

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 v souvislosti se šířením SARS-CoV2 a zavazuji se, že se jím budu řídit,
b) si nejsem vědom, že bych se v posledních dvou týdnech setkal s osobou nakaženou koronavirem či
umístěnou 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 dne …………………………… dokončil očkování na SARS-CoV-2 a jsem držitelem
národního certifikátu o dokončeném očkování,

☐

jsem byl dne …………………………… testován na SARS-CoV-2 formou (nevhodné škrtněte):
a) antigenního testu provedeného v ………….. hodin,
b) PCR testu,
provedeným proškoleným zdravotnickým personálem, s výsledkem „negativní“ a
nedisponuji novějším výsledkem testu, který je s uvedeným výsledkem v rozporu,
a prohlašuji, že v případě, že platnost testu vyprší před ukončením účelu návštěvy (např.
kurzu), včasně dodám nový výsledek testu, a to nejpozději dne ….……………… při vstupu.

(vybranou možnost označte křížkem a kompletně vyplňte)

e) souhlasím s uchováním tohoto Čestného prohlášení a národního certifikátu o dokončeném očkování
či o antigenním či PCR testu na SARS-CoV-2, a to po dobu platnosti mimořádných opatření
Ministerstva zdravotnictví 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.
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Potvrzení zaměstnavatele o negativním testu zaměstnance, potřebné ke vstupu
zaměstnance do společností A T G s.r.o. (ADVANCED TECHNOLOGY GROUP, s.r.o.)
a LA composite, s.r.o.
Potvrzujeme tímto, že náš níže uvedený zaměstnanec byl dne …………. testován na SARS-CoV2 s výsledkem „negativní“. Testování proběhlo v souladu s aktuálně platným mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví (Vlády ČR), a to formou (nevhodnou možnost škrtněte):
a) antigenního testu provedeného v ………. hodin,
b) PCR testu.
Současně potvrzujeme, že uvedený test provedl proškolený zdravotnický personál a nejedná se o
tzv. samotest.

Zaměstnanec
Jméno a příjmení: zaměstnance

Trvalé bydliště – ulice:

Rodné číslo:

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 zaměstnavatel:
………………………………………
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 pl. znění.
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NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTÍ ATG A LAC
(platný po dobu platnosti mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví)
Uvedený Návštěvní řád společnosti ATG s.r.o. a LA Composite je platný pro všechny návštěvníky
obou společností.

Pokyny pro vstup do budov Společností
1. Vstup návštěv do objektů společnosti ATG, s.r.o. a LA Composite, s.r.o. (dále jen
Společnosti) je povolen pouze hlavním vchodem administrativní budovy (platí i pro
návštěvníky dalších objektů Společností).
2. Návštěvník se ohlásí prostřednictvím interkomu (zvonkem) umístěným na hlavním vchodu
a tím se spojí s pracovníkem na recepci Společností, který bude řídit další postup. Vstup
do budovy a pohyb návštěvníka po budově je možný pouze s nasazenou
nanorouškou/respirátorem, kterou návštěvník má nasazenou po celou dobu pohybu ve
společných prostorách budov Společností. Hned po vstupu do mezidveří je každý
návštěvník také povinen si desinfikovat ruce. (Tak každé individuální osobě ukládá zákon
o veřejném zdraví a mimořádné nařízení MZ ČR.)
a. Bude-li návštěvník dodavatelem objednaného zboží, uloží dodavatel toto zboží na
stolek umístěný v mezidveří a na tomto místě počká na pracovníka recepce či jinou
pověřenou osobu, která mu potvrdí převzetí tohoto zboží. Potom návštěvník ihned
prostor mezidveří opustí a odejde z areálu Společností.
b. Bude-li návštěvník přepravce objemných nákladů, které nelze nebo není vhodné
složit v prostoru recepce, složení nákladu bude koordinovat pověřený pracovník
Společnosti. Přepravce po celou dobu vykládky musí mít nasazenou roušku či
respirátor a držet v maximální míře dostatečný odstup (2m).
c. Bude-li návštěvník mít plánovanou nebo neplánovanou návštěvu (včetně účasti na
školení / zkoušce), pracovník recepce zjistí přítomnost příslušného nebo
požadovaného zaměstnance Společností a případně umožní vstup návštěvníka do
prostoru před recepcí.
d. Společnosti si vyhrazují právo nevpustit do budovy neohlášené návštěvy bez udání
důvodu. Proto žádáme návštěvy o proaktivní dopřednou koordinaci návštěv.
3. Každý návštěvník žádající vpuštění do prostor Společností (návštěva, školení, zkouška) je
povinen podepsat Čestné prohlášení s ohledem na nákazu SARS-CoV-2 / COVID-19
(DOC_20210803_2, dále jen Prohlášení). Pokud návštěvník není schopen naplnit požadavky
Prohlášení nebo odmítne Prohlášení podepsat, nebude z prostoru recepce vpuštěn dále do
prostor Společností.
a. Za předpokladu, že se návštěvník vyskytoval v posledních 14 dnech v některé
z rizikových oblastí (např. byl na pracovní cestě) může mu být umožněn vstup (při
splnění ostatních požadavků) v případě, že předloží záznam PCR testu na
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SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který byl realizovaný po návratu z uvedené
oblasti pověřenou zdravotnickou organizací (jak nařizuje v této věci vláda ČR).
Tento požadavek platí i pro návštěvníky, kteří jsou držiteli národního certifikátu o
dokončeném očkování na SARS-CoV-2 / COVID-19.

Pokyny pro pohyb v budovách Společností
1. Všichni vstupující do budovy (návštěvníci i zaměstnanci) si musí při každém vstupu
dezinfikovat ruce dezinfekčním prostředkem umístěným na stolku před recepcí.
2. Od návštěvníka se požaduje, aby byl vybaven vlastní nanorouškou, respirátorem nebo jinou
vhodnou ochranou. Návštěvník je povinen mít nasazenou nanoroušku/respirátor po
celou dobu pohybu ve společných prostorách Společností.
3. Návštěvníci se mohou v objektech Společností pohybovat pouze v doprovodu pověřeného
pracovníka Společnosti (v případě návštěvy přilehlých objektů Společností se přesune
k definovanému objektu, kde před budovou vyčká na pověřeného pracovníka – recepce
informuje pověřené pracovníky o jeho příchodu).
4. Návštěvníci se mohou pohybovat pouze v prostorách Společností vyhrazených pro
návštěvy a využívají pouze zařízení (např. toalety) pro ně určené. Návštěvníci nesmí
vstupovat do Kancelářských prostor.

Specifické pokyny pro účastníky školení a zkoušek
1. Pracovník recepce oznámí učebnu a objekt ATG kde probíhá dané školení / zkouška a vpustí
účastníka do prostor Společností. Účastník se poté sám přesune do uvedených prostor.
2. Účastník je povinen při každém vstupu do učebny (tj. i po návštěvě toalet atd.) používat
poskytnuté dezinfekční prostředky (v každé učebně k dispozici).
3. Účastníci se usazují vždy jeden do lavice a drží dostatečný odstup (diskrétní zónu) od
ostatních účastníků i od lektora / zkušebního komisaře (ideálně více něž 2m).
4. Účastník je na školení / zkoušce povinen používat nanoroušku/respirátor po celou dobu.
Lektor dle nařízení vlády ochranu úst není povinen používat kvůli srozumitelnosti výkladu.
V případě přímé žádosti účastníků lektor zajistí přednášení v roušce.
5. Účastník se po celou dobu školení / zkoušky nesmí bez doprovodu vzdalovat mimo určené
prostory pro teoretická školení a praktika, případně zkoušku, vyjma návštěvy toalety.
6. Účastník je povinen používat pouze vyhrazené toalety (v hlavní budově v prvním patře) a
nesmí používat toalety pro zaměstnance.
a. Toalety jsou vybaveny dezinfekčními i hygienickými prostředky.
b. Toalety jsou několikrát denně dezinfikovány.
7. Účastník je povinen lektorovi / zkušebnímu komisaři neprodleně hlásit jakékoliv zhoršení
zdravotního stavu během školení / zkoušky.
8. Z hygienických důvodů není pro návštěvníky po dobu vyhlášených mimořádných opatření
poskytováno občerstvení.
a. Účastníkům je poskytnuta voda a nápoje z automatu.
b. Obědy nejsou zajištěny. V okolí areálu jsou výdejní místa (restaurace) vydávající
obědy běžným i „okénkovým“ způsobem, případně i klasickým způsobem, pokud
tak hygienická situace umožňuje.
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Specifické pokyny pro ostatní návštěvy
1. Navštívený pracovník společnosti musí zabezpečit osobním doprovodem, že se návštěvník
nebude pohybovat mimo povolené prostory.
2. Na konci návštěvy musí pracovník společnosti návštěvníka doprovodit zpět na recepci
společnosti.

Závěrečná ustanovení
1. V případě, že tento Řád je v rozporu se zněním zákona či Nařízením vlády (a jeho případným
pozdějším zněním), návštěvník je povinen naplnit všechny aktuální požadavky zákona,
respektive nařízení vlády, i nad rámec tohoto Řádu.
2. Společnosti si vyhrazují právo vyloučit z budov Společnosti návštěvníky, kteří se odmítají
řídit tímto Řádem. Účastníci školení/zkoušek, kteří budou vyloučeni kvůli porušování
tohoto Řádu, a nebudou tak schopni dokončit dané školení/zkoušku, nemají nárok na
finanční kompenzaci.
V Praze, 3. 8. 2021
………………………………………………………
Ing. Zbyněk ZAVADIL - jednatel společnosti ATG, s.r.o. a LA Composite, s.r.o.
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