ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Název společnosti:
............................................................................
Sídlo:
............................................................................
Zastoupená:
............................................................................ (uveďte jméno, příjmení,
funkční zařazení osoby oprávněné činit právní kroky za danou společnost)
Já, ............................................................................ (zde uveďte jméno a příjmení osoby zastupující
výše uvedenou společnost), čestně prohlašuji, že ............................................................................
(uveďte název společnosti) (dále také jen „Společnost“) zajišťuji předepsaným způsobem a v povinných
intervalech plnění požadavků týkajících se testování zaměstnanců včetně dalších osob, které pro
Společnost nebo pro jejího dodavatele provádějí práci nebo obdobnou činnost na základě jiného
právního vztahu než pracovněprávního (dále jen „další osoby“), na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2
stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, č.j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN
ze dne 1. 3. 2021, ve znění navazujících změn a doplnění, případně právním předpisem nebo jiným
právně závazným aktem, který výše uvedené mimořádné opatření nahradí nebo doplní. Současně
prohlašuji, že dodavatelé Společnosti zajišťují plnění výše odkazované povinnosti testování, s tím, že
testování zaměstnanců a dalších osob vysílaných do areálu společnosti SPOLANA s.r.o. za účelem
výkonu práce či obdobné činnosti dodavateli, na něž nedopadá povinnost testování zaměstnanců a
dalších osob zajišťuje Společnost, přičemž tuto skutečnost je Společnost schopna a oprávněna doložit
záznamy o provedeném testování.
Čestně prohlašuji, že zaměstnanci výše uvedené Společnosti, případně zaměstnanci dodavatele výše
uvedené Společnosti včetně dalších osob podstupují předepsané pravidelné testování a výkonem
pracovní činnosti na pracovištích v areálech společnosti SPOLANA s.r.o. jsou pověřeny pouze osoby,
jejichž výsledek testování na SARS-CoV-2 byl negativní.
Čestně prohlašuji, že z pravidelného testování popisovaného výše jsou vyňaty pouze osoby:
a. které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejevím žádné příznaky onemocnění
COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b. které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového
schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní,
nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
uplynulo nejméně 14 dnů, a nejevím žádné příznaky onemocnění COVID-19, nebo
c. které podstoupil RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenní test
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 realizovaný poskytovatelem zdravotních služeb
ve stanoveném intervalu, a tuto skutečnost doložily potvrzením vystaveným poskytovatelem
zdravotních služeb, u kterého tento test podstoupily.
Toto čestné prohlášení se vydává na základě požadavku společnosti SPOLANA s.r.o., která je určeným
subjektem kritické infrastruktury (SKI), který je povinen zajistit provoz prvků kritické infrastruktury.
Součástí přijatých opatření ze strany SKI je i opatření, že nepřipustí přítomnost osob na vlastních
pracovištích, které nejsou pravidelně testovány, tak jak je požadováno výše odkazovaným
Mimořádným opatřením MZ ČR.
V .........................................................dne .............................................

....................................................................Podpis (Podpis zastupující osoby a razítko Společnosti)

