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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 
o výsledku samotestu COVID-19 

 
Já, níže podepsaný 

1 JMÉNO PŘÍJMENÍ 
 _____________________________________ 

2 DATUM NAROZENÍ 
 _____________________________________ 

3 ČÍSLO POJIŠTĚNCE 
prvních 6 číslic rodného čísla: _____________________________________ 

4 POJIŠŤOVNA (KÓD): 
označte správný řádek pojišťovny, u které jste pojištěný: 

X Kód Název 

 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 

 201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, Praha 

 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven, Praha 

 209 Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA, Mladá Boleslav 

 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR, Praha 

 213 Revírní bratrská pokladna, Ostrava 

 333 Pojišťovna VZP, a.s. 

 
prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem balení antigenního testu a postupem odběru  

včetně řádného vyhodnocení výsledku, kterému jsem plně porozuměl bez výhrad.  
Uvádím, že můj výsledek testu je: 

5 VÝSLEDEK TESTU 
 NEGATIVNÍ  POZITIVNÍ  datum provedení: ________________________ 
 
 
 
Výše uvedené informace potvrzuji svým podpisem: 
 
 ________________________ 
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Vážení zaměstnanci, drazí kolegové. 

Při provádění samotestování na onemocnění COVID-19 na našem pracovišti dochází ke zpracování Vašich osobních 
údajů. Rádi bychom vám proto v souladu s článkem 13 nařízení GDPR sdělili základní informace o tom, proč vaše 
osobní údaje při testování zpracováváme, za jakým účelem, a jak s nimi bude dále naloženo. 
 
Při samotestování na onemocnění COVID-19 dochází ke zpracování následujících osobní údajů zaměstnanců: 

§ jméno a příjmení, 
§ číslo pojištěnce,  
§ zdravotní pojišťovna, 

§ datum provedení testu, 
§ výsledek provedeného testu na onemocnění 

COVID-19. 
 
Výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účely: 

§ vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí na pracovišti a přijímání opatření k 
předcházení rizikům a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro zaměstnance, 

§ předložení výkazu vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců k zpětnému proplacení 
příspěvku na antigenní testy. 

 
Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění právní povinnosti, která se vztahuje na Správce podle § 
101 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a na základě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze 
dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN.  
 
Každý zaměstnanec má podle předpisů na ochranu osobních údajů právo požadovat: 

§ přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR), 
§ opravu/aktualizaci údajů (čl. 16 GDPR), 
§ výmaz údajů  (jsou-li splněny podmínky čl. 17 GDPR), 
§ omezení zpracování údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 18 GDPR), 
§ přenositelnost údajů (jsou-li splněny podmínky čl. 20 GDPR), 
§ námitku proti zpracování (jsou-li splněny podmínky čl. 21 GDPR), 

 
Rovněž máte právo obrátit se na dozorový úřad (www.uoou.cz) se svou stížností. 
 
Osobní údaje vztahující se k samotestování zaměstnanců na onemocnění COVID-19 budou Správcem uchovávány 
nejdéle po dobu, po kterou mohou zdravotní pojišťovny provést kontrolu za účelem prověřování oprávnění Správce 
k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. 
 
Příjemcem osobních údajů tedy mohou být zdravotní pojišťovny v případě provádění kontrol za účelem zjišťování 
oprávnění Správce k získání příspěvku z fondu prevence na proplácení testů. 
 
Osobní údaje nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. 
 
Správce je taktéž povinen v rámci své preventivní povinnosti vhodným způsobem informovat ostatní zaměstnance 
o rizicích na pracovišti. Například, že na pracovišti se vyskytuje (vyskytovala) nakažená osoba, která přišla do 
kontaktu s ostatními zaměstnanci. V takovém případě postupuje Správce tak, že učiní veškerá nezbytná opatření. 
Informace o konkrétní osobě zaměstnavatel zásadně nesděluje. Je-li nezbytně nutné sdělit konkrétní informace, činí 
tak Správce pouze v rozsahu nezbytném k ochraně zdraví a formou, aby žádným způsobem nedošlo k 
nepřiměřenému zásahu do soukromí, důstojnosti a integrita osoby. 
 
Poskytnutí osobních údajů zaměstnancem je zákonným požadavkem dle čl. III mimořádného opatření ministerstva 
zdravotnictví ze dne 1. 3. 2021, č. j.: MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN, a to s výjimkou osob, které prodělaly laboratorně 
potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva 
zdravotnictví, nejeví 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. 
 
S výše uvedenými informacemi jsem se seznámil, plně jsem jim bez výhrad porozuměl. 
 
 
Jméno Příjmení ___________________________________ datum __________________ podpis _________________ 


