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         Opatření děkana č. 20/2020 

K čerpání homeworkingu na FROV JU v souvislosti s aktuální 
situací COVID 19 

 
V návaznosti na Opatření rektora R 421 k výkonu práce zaměstnanců Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking a zejména 
v souvislosti s aktuálním nepříznivým vývojem šíření onemocnění COVID-19 vydává děkan 
FROV JU opatření k možnosti výkonu sjednané práce plně nebo částečně mimo pracoviště 
FROV JU (dále jen homeworking). 

 
Dnem platnosti tohoto opatření až do jeho odvolání je doporučeno zejména níže uvedeným 
„rizikovým“ skupinám zaměstnanců čerpání homeworkingu. 

 
Čerpání homeworkingu je doporučeno:  

 

• zaměstnancům nad 65 let věku, či zaměstnancům patřícím k ohrožené skupině, a to 

zejména s ohledem na jejich zdravotní stav,   

• zaměstnancům, kteří přijdou do styku s nakaženým, nebo budou mít ve svém blízkém 

okolí osobu, která bude vykazovat příznaky nákazy, 

• zaměstnancům u nichž nepřítomnost na pracovišti vyplývá z aktuálně platných a 

tomuto opatření nadřazených předpisů. 

O povolení homeworkingu mohou požádat zaměstnanci FROV JU prostřednictvím žádosti, 
jejíž vzor je přílohou tohoto opatření.  
Čerpání homeworkingu bude umožněno na podkladě řádně vyplněné a vedoucím 
pracovníkem schválené žádosti, akceptována bude také žádost odeslána prostřednictvím 
elektronické komunikace, kterou obdrží děkan fakulty emailem od přímého nadřízeného 
zaměstnance.  

 
 

„Homeworking – schválení práce z domova pro zaměstnance FROV JU“, viz odkaz 
http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-zamestnance-menu/zadanky-formulare.  

 
 

Tato opatření platí do odvolání.  
 
 

prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D. 
           děkan FROV JU 
 

 
Příloha č. 1  HOMEWORKING– schválení práce z domova pro zaměstnance FROV JU 
 

http://www.frov.jcu.cz/
http://www.frov.jcu.cz/cs/pro-zamestnance-menu/zadanky-formulare
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   Příloha č. 1 
HOMEWORKING– schválení práce z domova pro zaměstnance FROV JU 

 

Tímto si Vás dovoluji požádat o schválení práce z domova (homeworking) dle „Opatření 
rektora R 421 k výkonu práce zaměstnanců Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
mimo pracoviště zaměstnavatele – Homeworking“ vydané rektorem JU dne 17. 3. 2020 a 
následně dle „Opatření děkana č. 20/2020 K čerpání homeworkingu na FROV JU v souvislosti 
s aktuální situací COVID 19“ vydané děkanem FROV JU dne 9. 9. 2020 
 

Příjmení, jméno, titul   

Pracovní pozice   

Pracoviště (součást, útvar)   

Místo výkonu práce (adresa v době homeworkingu)   

Způsob výkonu práce   

Doba čerpání v období od  do  tj.  pracovních dní. 

Zabezpečení pracovními pomůckami: zaměstnanec je zabezpečen pracovními pomůckami 
nezbytnými pro výkon práce z domova. 
 

Zdůvodnění žádosti:  
    

    

    

 

Ve Vodňanech, dne      
……………………………………………… 

zaměstnanec 
Souhlasím se žádostí:  
 
Datum     

……………………………………………… 
vedoucí zaměstnance 

Datum     
 

……………………………………………… 
děkan fakulty 

 
 

http://www.frov.jcu.cz/

