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Vážená Magnificence, pane rektore,

v souvislosti s usnesením vlády č. 1023 ze dne 12. října 2020 k zajištění poskytování 
zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů 
ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu, Vám v příloze tohoto dopisu 
zasílám souhrn doporučených postupů při realizaci uvedeného usnesení. S ohledem na 
aktuální situaci Vás žádám o postoupení těchto doporučení lékařským fakultám a jejich 
děkanům v rámci Vaší univerzity.

Podstatou těchto doporučení je sestavení seznamu:

• studentů lékařských fakult studujících ve čtvrtém a pátém ročníku prezenční 
formy studijního programu všeobecné lékařství,

• studentů pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství,

• studentů pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie,

• studentů posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských 
a pětiletých magisterských studijních programů na vysoké škole oborů vzdělávání 
připravujících na nelékařská zdravotnická povolání, a bakalářského nebo 
pětiletého magisterského programu jednooborové psychologie,

• studentů všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních 
programů navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského 
programu jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský

v rozsahu jméno, příjmení, místo bydliště a kontaktní spojení a postoupení takového 
seznamu do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne místně příslušnému 
hejtmanovi kraje nebo primátorovi hlavního města Prahy.

Hejtmané krajů a primátor hlavního města Prahy pak na základě tohoto seznamu budou 
moci efektivně určit výkon pracovní povinnosti pro potřeby orgánů ochrany veřejného 
zdraví, poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů zdravotních služeb 
uvedených v příloze citovaného výše uvedeného usnesení vlády

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 
tel./fax: +420 224 971 III, e-mail: mzcr@mzcr.cz. www.mzcr.cz

*MZDRX01C9VXM*

http://www.mzcr.cz


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Věřím, že postupy uvedené v příloze, Vám umožní efektivně zajistit přípravu a výkon 
pracovní povinnosti, který je možno uložit žákům a studentům v souladu s výše 
uvedeným usnesením vlády.

S pozdravem

Z'

Příloha

1. Základní informace k pracovní povinnosti žáků a studentů k zajištění poskytování 
zdravotních služeb a činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání 
nouzového stavu

Rozdělovník

Univerzita Karlova

Rektor: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

Tel.: 224 491 312, 224 491 313, 224 491 314 

Email: rektor@cuni.cz

Univerzita Palackého v Olomouci

Rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. 

Tel: 585 631 001 

Email: rektor@upol.cz

2

mailto:rektor@cuni.cz
mailto:rektor@upol.cz


MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

Ostravská univerzita

Rektor: prof. MUDr. Jan Lata, CSc. 

Tel: 553 46 1001

Email: ian.lata@osu.cz

Masarykova univerzita

Rektor: prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. 

Tel: 549 491 001

Email: rektor@muni.cz

Univerzita obrany v Brně

Rektor: brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D.

Tel: 973 444 950, 973 442 881

Email: rektor@unob.cz. bohuslav.prikrvl@unob.cz

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Rektor: doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 

Tel: 389 032 001 

Email: rektor@icu.cz

Technická univerzita v Liberci

Rektor: doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 

Tel: 485 353 597

Email: rektor@tul.cz

Západočeská univerzita v Plzni

Rektor: doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

Tel: 377 631 000

Email: rektor@rek.zcu.cz
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Univerzita Pardubice

Rektor: prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 

Tel: 466 036 553

Email: rektor@upce.cz

Slezská univerzita v Opavě

Rektor: doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

Tel: 553 684 620, 596 398 348 

Email: rektor@slu.cz. pavel.tuleia@slu.cz

Vysoká škola polytechnická v Jihlavě

Rektor: prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D. 

Tel: 567 141 102

Email: rektor@vspi.cz

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Rektor: prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. 

Tel: 576 032 222

Email: rektor@utb.cz

Univerzita Jana Evangelisty Purkvně v Ústí nad Labem

Rektor: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. 

Tel: 475 286 115 

Email: rektor@uiep.cz

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Rektorka: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Tel: 210 082 453

Email: nemcova@vszdrav.cz
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České vysoké učení technické

Rektor: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc. 

Tel: 224 358 265

Email: voitech.petracek@fifi.cvut.cz
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 132861510-25785-
201015160354, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
15.10.2020

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

132861510-25785-201015160354

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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