Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 19. 8. 2020 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
1. zda Hejtman kraje využil během nouzového stavu, který byl vládou vyhlášen
od 12. března do 17. května 2020, možnosti nařídit pracovní povinnost
studentům pracovním příkazem na základě § 14 odst. 4 písm. a) krizového
zákona,
2. pokud ano, tak Vás dále žádám o informace
a) podle jakého klíče byli studenti, jimž byla pracovní povinnost
uložena, vybíráni (například pobyt na území kraje, aktivní studium na
území kraje, studium vybraných oborů, předchozí dobrovolnická
činnost atp.),
b) jakým způsobem byl studentům pracovní příkaz doručován,
c) na jakou práci, případně do kterých institucí, byli studenti a studentky
přidělováni,
d) kdo byl pověřen jejich vedením na místě výkonu pracovní
povinnosti (např. zadávání konkrétních úkolů, dohled),
e) zda byli studenti za pracovní povinnost odměňováni, pokud ano, zda
na základě ustanovení § 35 krizového zákona, nebo na základě
pracovněprávních dohod,
f)

jakým způsobem byla studentům rozvrhována pracovní doba,

g) jakým způsobem byla se studenty řešena ochrana bezpečnosti a
zdraví při práci,
h) zda se studenti k výkonu takto uložené práce dostavili a zda úřad
případně řešil nerespektování pracovní povinnosti,
i)

zda spolupráce s těmito studenty dále pokračovala po ukončení
krizového stavu.

3. Pokud je odpověď na první otázku záporná:
a) zda kraj využil v období nouzového stavu studentů, dobrovolnických
organizací nebo spolupráce se středními, vyššími odbornými školami a
vysokými školami.
4. Zda byla pracovní povinnost v době nouzového stavu nařízena i jiným
osobám, něž studentům.
5. Zda kraj vydal v souvislosti s pracovní povinností nějaké obecně závazné
předpisy.

Poskytnutá informace:
Ad 1.

Ano, využil, nicméně příkazy nebyly hejtmanem Olomouckého kraje
vydávány vůči studentům tzv. sociálních oborů.

Ad 2/a) V případě Odborného léčebného ústavu Paseka, příspěvkové
organizace (dále také „OLÚ Paseka“) byli vybráni studenti (studentky)
posledního ročníku středních zdravotních škol a studenti vyšší odborné
zdravotní školy (školy z okresů sousedících s okresem Olomouc), kteří
splňovali podmínky pro výkon potřebných činnosti. Vybráni byli studenti
s ohledem na adresu trvalého pobytu poblíž umístění v OLÚ Paseka
(studenty s bydlištěm vzdálenějším nakonec nebylo potřeba zapojit).
V případě dalších institucí poskytla prvotní seznamy studentů Fakultní
nemocnice Olomouc, ovšem informacemi, podle jakého klíče byli
vybíráni, Olomoucký kraj nedisponuje. V případě Vašeho zájmu o
podrobnější informace je nutné se obrátit na Fakultní nemocnici
Olomouc a Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci.
Ad 2/b) V případě OLÚ Paseka byl příkaz doručován po předchozí telefonické
domluvě osobně v sídle OLÚ Paseka. V případě dalších institucí byl
příkaz doručován prostřednictvím personálního oddělení Fakultní
nemocnice Olomouc a personálního oddělení Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Ad 2/c) V případě OLÚ Paseka byli studenti přiděleni na pozici sanitáře
v lůžkovém zařízení, dále prováděli také ošetřovatelskou péči. Pokud
měli odpovídající vzdělání, tak pracovali na pozici praktické sestry.
V případě dalších institucí vykonávali žáci a studenti pracovní povinnost
v souladu s usnesením vlády č. 220/2020 a č. 404/2020. Pracovní
povinnost byla vykonávána ve Fakultní nemocnici Olomouc a Krajské
hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Podrobnou evidenci vede Fakultní nemocnice Olomouc a Krajská
hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Ad 2/d) V případě OLÚ Paseka zadávaly studentům konkrétní úkoly staniční a
všeobecné sestry na lůžkových odděleních, studenti pracovali pod
odborným dohledem. V případě dalších institucí je pro získání
požadovaných informací nutné obrátit se na Fakultní nemocnici
Olomouc a Krajskou hygienickou stanice Olomouckého kraje se sídlem
v Olomouci.
Ad 2/e) V případě OLÚ Paseka byli studenti odměňováni na základě dohod o
provedení práce - hodinová odměna. V případě dalších institucí bude
studentům vyplacena v souladu s § 35 zákona č. 240/2000 Sb., o
krizovém řízení, peněžní náhrada do 6 měsíců od ukončení krizového
stavu.
Ad 2/f)

V případě OLÚ Paseka byla pracovní doba rozvrhována podle potřeby
- jednosměnný provoz u sanitářů, nepřetržitý provoz (směny) u
praktických sester. V případě dalších institucí nedisponuje KÚOK
informacemi o tom, jakým způsobem byla studentům rozvrhována
pracovní doba. Počet odpracovaných hodin jednotlivých studentů je
k dispozici, avšak pro podrobnější informace je nutné se obrátit na

Fakultní nemocnici Olomouc a Krajskou
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

hygienickou

stanici

Ad 2/g) Studenti pracující u OLÚ Paseka byli proškoleni před nástupem na
pracoviště, byly jim poskytnuty osobní ochranné pomůcky. V případě
dalších institucí je pro získání požadovaných informací nutné obrátit se
na Fakultní nemocnici Olomouc a Krajskou hygienickou stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.
Ad 2/h) V případě OLÚ Paseka došlo ze strany jednoho subjektu k odmítnutí
výkonu uložené pracovní povinnosti z důvodu ohrožení zdraví blízkých
osob. Toto odmítnutí bylo shledáno jako oprávněné s ohledem na § 31
odst. 3, respektive odst. 4 krizového zákona. Olomoucký kraj
nedostavení se k výkonu pracovní povinnosti jinak neřešil.
Ad 2/i)

V případě OLÚ Paseka pokračovaly 2 praktické sestry v činnosti. Tyto
sestry budou dále v průběhu měsíce září přijaty do HPP jako
všeobecné sestry (po ukončení studia na vyšší odborné škole).
V případě dalších institucí je pro získání požadovaných informací nutné
obrátit se na Fakultní nemocnici Olomouc a Krajskou hygienickou
stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

Ad 3/a) Studenti tzv. sociálních oborů, na které by případná pracovní povinnost
dopadala, byli ve spolupráci krajského úřadu a poskytovatelů sociálních
služeb kontaktováni a vyzýváni k poskytnutí dobrovolné pomoci
v sociálních službách.
Ad 4)

Nebyla.

Ad 5)

Nevydával.

Informaci zpracoval:
Dne 31. 8. 2020, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

