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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní magistro,
dne 15. 9. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 15. 9. 2020, v níž požadujete
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
1. 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.),
2. jakým způsobem byl studentům pracovní příkaz doručován,
3. na jakou práci, případně do kterých institucí, byli studenti a studentky přidělováni,
4. kdo byl pověřen jejich vedením na místě výkonu pracovní povinnosti (např. zadávání konkrétních
úkolů, dohled),
5. zda byli studenti za pracovní povinnost odměňováni, pokud ano, zda na základě ustanovení § 35
krizového zákona, nebo na základě pracovněprávních dohod,
6. jakým způsobem byla studentům rozvrhována pracovní doba,
7. jakým způsobem byla se studenty řešena ochrana bezpečnosti a zdraví při práci,
8. zda se studenti k výkonu takto uložené práce dostavili a zda úřad případně řešil nerespektování
pracovní povinnosti,
9. zda spolupráce s těmito studenty dále pokračovala po ukončení krizového stavu.
3. Pokud je odpověď na první otázku záporná:
1. 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.
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1) ne, hejtmanka Jihočeského kraje tuto možnost nevyužila;
ad 2) bez odpovědi vzhledem k negativnímu vyjádření v bodu 1);
ad 3) ano, studenti byli připraveni, zaškoleni pro výpomoc v sociálních zařízeních, ale v reálu nenastala situace,
nebylo potřeba je využít. Dobrovolnické organizace jsou v Jihočeském kraji sdruženy pod tzv. PANELem
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nestátních neziskových organizací (NNO) s koordinátorem Českým červeným křížem, který je členem krizového
štábu kraje. NNO vypomáhaly především obcím se zajištěním potřeb občanům, ale koordinace probíhala na
krajském PANELu;
ad 4) ne;
ad 5) ne.
S pozdravem
Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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