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Brno 05,01.202].

ROZHODNUTÍ
heitmana Jihomoravského kra|e
o nařízení pracovní povinnosti
Za použitízmocněnidle u5t, § 14 odst. 6 a podle ust, § 14 odst, 4 pism. a) zákona č.24o/2oo0 sb,, o krizoVem
řízenía o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,krizový zákon"), a
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným usnesením vlády ČR ze dne 30,09.2O2O č. 957 pro územíČeske

republikV z důvodu ohroženízdravív souvislosti s prokázáním vý5kytu koronaviru (označovaného jako SARS
CoV-2) na územíČeskérepubliky

nařizuii pracovní povinnost
žákůma studentům posledních ročnikůdenní íormy studia oborů vzdělání na vyššíodborné škole nebo
střednízdravotnické škole nacházejícím se na územiJihomoravského kraje a připravujicím se na nelékařské
zdravotnické povolánípodle zákona č.96/2004 5b., o podmínkách získávánía uznávánízpůsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnostísouvrsejících s poskvtováním zdravotní péčea o
změně některých souvisejicich zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve zněnípozdějších
předpisů, a to k zajištění poskvtováni zdravotnich služeb poskYtovateli zdravotních sluŽeb, poČÍnajednem

06,01.2021do odvolání, nejdéle však po dobu trVání nouZoVého stavu,

a

ukládám

-

p05kytovatelům zdravotnické záchranné služby,
poskytovaleiům ZdraVotních služeb |ůžkovépéče

se sídlem na územíJihomoravského kraje v případě nezbYtné potřeby využíVatpracovní povinnost žákŮ
studentů, kterým byla pracovní povinnost nařízena.

a

SUbjekty, které pracovní povinnost žákůa studentů využijí, jsou nejprve povinny k rukám hejtmana
]ihomoravského kraje doručit odůVodněný konkrétnípožadavek,kde bude uveden požadovaný počet žáků a
5tUdentů Včetnějejich 51udijního programu nebo oboru vzdělání, které k výkonu pracovnípovinnosti poŽadUjí
a dále předpokládaná doba výkonu pracovnípovinnosti.

obsah, rozsah a místo prací vrámci nařízené pracovní povinnosti stanoví dle ust. § 31 od5t,5 krizového
zákona vdobě nouzového stavu hejtman Jihomoravského kraje pracovnim příkazem. Za účelemvydání
pracovních příkazůkvýkonu pracovní povinnosti budou využívány seznamy žákůa studentů, které byly ze
strany vyššíchodborných a středních zdravotnických škoI zajišťujícíchvýuku žákúa studentů, kterým byla
pracovni poVinnost nařízena, poskytnutv V mě5íci řijnU 2020.
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Subjekty, u kterých byla pracovní povinnost žákůa studentů vykonána, jsou povinny do 30 dnů od skončeni

pracovní povinnosti Vydat každému žákovi nebo studentovi potvrzení o výkonu pracovní povinnosti a o
skutečnédobě, po kterou u nich byla naříZená pracovní povinnost VykonáVána. Jedno vyhotovení potvrzení
o výkonu pracovnípovinnosti bude zasláno také k rukám hejtmana ]ihomoravského kraje.

Potvrzení o výkonu pracovní povinnosti musí obsahovat identifikaci fyzické osobv vykonávající pracovní
povinnost dle pracovního příkazu, identifikaci 5ubjektu, u kterého byla pracovnípovinnost vykonána. dobu
výkonu pracovní povinnosti, údaje potřebné ke stanovenívýše peněžní náhrady za výkon pracovni povinnosti
a razitko a podpis osoby oprávněné jednat za osobU Vystavujícítoto potvrzení.

odůvodnění
Podle ust, § 14 odst. 6 krizového zákona hejtman v době nouzového stavu a stavu ohroženístátU Zajišťuje
proveden ísta novenÝch krizových opatřenív pod mín kách kraje

a .je dá

le oprávně n na řidit proveden í krizových

opatření podle ust, § 14 odst. 4 krizového zákona, pokud obdobná opatření nebyla nařízena VládoU,
V náVaznosti na ust, § 14 odst.4 pí5m, a) krizového zákona je hejtman oprávněn nařídit pracovnípovinnost
pro řešeni krizové situace.

Pracovnípovinnost je nařizována z důvodu naléhavého obecného zájmu neodkladného odvrácení nebezpeči
ohroženíživotů a zc]raví obyvatel v souvislosti s trváním nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ČR
ze dne 30,09.2020 č, 957 a Z důVodu zabezpečeníchodu Zdravotnických zařízení s ohledem na narŮstajlci
počty ho5pitalizací pacientů sonemocněním CoVlD-19 a nákazy lékařského a nelékařského personálu ve
Zdravotnických zařízeních. Nouzový stav vyhlášený u5nesením v|ády ČR ze dne 3o,o9,2020 č, 957 byl
prodloužen usnesením vIácly ČR ze cine 30,10,2020 č, 1108, usneseními vládV ČR ze dne 20,11.2020 č, 1195,
usneseními vlády ČR ze c,ne 1o.I2.2o2o č. ],2g4 a usneseními vlády ČR ze dne 23,12.2a2o č. 1373 do
22-oI-2021-.

Potřeba VYdánitohoto rozhodnutíje také odůvodněna žádostí Krajského koordinátora intenZiVní péČe,který
na územíJihomoravského kraje koordinuje veškerélůžkovékapacity v lůžkových zdravotnických zařízeních,
kteíou přednesl na zasedání Krizového štábu Jihomoravského kraje dne 29.12.2O2O. Současně potřebu
personální nedostatečnosti lůžkovýchZdraVotnických zaříZenídokládají žádostatěchto zařízenío výpomoc ze
5tranV armády, Hasičskéhozáchranného sboru ČR a Policie ČR na územíJihomorav5kého kraje, kteíá
v současného době v různe míře probíhá u jednotlivých poskytovatelů zdravotnich služeb |ůžkovépéče,

Poučení
Proti tomuto íozhodnUti neníve smyslu ust, § 38 krizového zákona připustné odvolání,
Toto rozhodnutí nabývá účinnostidnem 06.01,2021.
Mgr, .]an Grolich
hejtma n Jiho moravs kéh o kra]e

v z, Lukáš Du bec

náměstek hejtma na Jihomoravského kraje
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