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Výzva k evidenci z důvodu uložení pracovní povinnosti a k jejímu 

výkonu dle usnesení vlády ČR č. 1023 ze dne 12. 10. 2020  

 

 

Vážené studentky, vážení studenti, 

 

na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb mají 

po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie COVID 19 na území ČR pracovní 

povinnost studenti posledních ročníků prezenční formy bakalářských studijních programů na vysoké škole 

připravujícím se na nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., a všech ročníků prezenční 

formy zdravotnických magisterských studijních programů navazujících na zdravotnický bakalářský program.  

Podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon je student studující ve výše zmiňovaných oborech studia 

povinen: 

 

 uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení pracovní povinnosti a 

 vykonávat uloženou pracovní povinnost. 

 

V kontextu s těmito informacemi vyzýváme studenty dotčených studijních programů ke sdělení: 

 

1. Zda jste připraveni poskytovat zdravotní péči dle potřeb poskytovatelů zdravotních služeb. 

2. Zda jste připraveni poskytovat zdravotní péči dle potřeb poskytovatelů zdravotních služeb, ale 

momentálně vykonáváte praktickou výuku nebo odbornou praxi na základě smlouvy a rozpisu praxí, 

v tom případě uveďte název poskytovatele zdravotní péče. 

3. Zda jste již nastoupili do některého zdravotnického nebo zdravotně sociálního zařízení, v tom 

případě uveďte název instituce, formu pracovního vztahu (např. dohoda o pracovní činnosti, dobrovolnictví 

apod.), termín nástupu a pracovní pozici, na kterou jste byli zařazeni. 

4. Zda vám v plnění pracovní povinnosti brání důležité okolnosti, jejíž opominutí by mohlo vést k ohrožení 

života, zdraví nebo majetku. Uveďte, o jaké okolnosti se jedná, např. nařízená karanténa, nemoc apod., 

které jste povinni doložit.  
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Uvedené informace nahlaste obratem, nejpozději však do 16. 10. 2020 do 12.00 hod. na e-mail vedoucí 

studijního oddělení: alena.cholinska@upol.cz.  

 

Sankce dle odst. 3, § 34 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon v platném znění 

 

Za neuposlechnutí výzvy k zaevidování z důvodu uložení pracovní povinnosti lze uložit pokutu do výše  

20 000,- Kč. Za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit pokutu do výše  

50 000,- Kč. 

 

Další informace k pracovní povinnosti – viz příloha tohoto dokumentu: Základní informace k pracovní 

povinnosti. 

 

 

V Olomouci dne 14. 10. 2020      

                                                                                                             

                                                                                                               prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 

                                                                                                                                     děkan  

        FZV UP v Olomouci 
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