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Usnesením vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020 č. 1023 a v návaznosti na
usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 vláda ukládá žákům a studentům pracovní
povinnost k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví, a to po dobu trvání nouzového
stavu. Pracovní povinnost se vztahuje na žáky a studenty posledních ročníků oborů
vzdělání na vyšší odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravující se na
nelékařské zdravotnické povolání podle zákona č. 96/2004 Sb. Po dobu plnění
pracovní povinnosti jsou žáci a studenti omluveni z účasti na distanční výuce.
Situaci k pracovní povinnosti žáků a studentů upravuje zákon č. 240/2000 Sb.,
krizový zákon. Podle tohoto zákona je žák nebo student studující v posledním ročníku
výše uvedených oborů vzdělání ve věku od 18 let do věku 62 let povinen:
1. uposlechnout výzvy k zaevidování se na stanoveném místě z důvodu uložení
pracovní povinnosti,
2. uloženou pracovní povinnost vykonávat.
a) Obsah, rozsah a místo prací stanoví žákovi nebo studentovi pracovním
příkazem hejtman kraje nebo primátor hlavního města Prahy. Po ukončení
pracovní povinnosti bude žákovi nebo studentovi vydáno potvrzení, které
mimo jiné musí obsahovat poučení o peněžní náhradě.
b) Výjimku žákovi nebo studentovi může také udělit orgán krizového řízení z
důvodu, že v plnění pracovní povinnosti mu brání důležitá okolnost, jejíž
opominutí by mohlo vést k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Závažnost
důležité okolnosti posuzuje orgán krizového řízení.
c) Žák nebo student je oprávněn plnění povinnosti odmítnout z důvodu, že
plněním uložené povinnosti by došlo k ohrožení života a zdraví svého nebo
druhých osob, případně z důvodu, že je ukládaná povinnost v rozporu se
zákonem.
d) Za nesplnění povinnosti vykonávat uloženou pracovní povinnost lze uložit
pokutu do výše 50 000,- Kč.

