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Vážený pane ministře,

dovo|ujeme si Vás oslovit v záležitosti, kterou se jako děkani lékařských fakult cítíme povinni řešit, protože se
dotýká práce našich studentů ve zdravotnických zařízeních v období pandemie COV|D 19.

Naši studenti pracovali v rámci výpomoci zdravotnickým zařízením během těžké epidemické situace v průběhu
roku 2020 budto jako dobrovolníci, kteří uzavřeli s dotyčnými zdravotnickými zařízeními DPP či DPČ, nebo byli
povolániv rámci pracovní povinnosti. Zatímco studentiv rámci DPP či DPČ dostávali pravidelnou měsíčnímzdu
jako ostatní zaměstnanci, studenti v rámci pracovní povinnosti dostali náhradu za pracovní povinnost podle
Krizového zákona 24O/2OOO Sb. až se značným zpožděním (za jarní působeníji dostali až na podzim,6 měsíců
po ukončenínouzového stavu). Kromě toho je tu však ještě dalšídůležitý rozdíl. Studentizapojenív rámci DPP
či DPČ měli za jarní vlnu pandemie COV|D 19 nárok na mimořádnou odměnu od MZ až do výše 75 OOO Kč, určenou
všem zdravotnickým pracovníkům poskytujícím péči v rámci epidemíe. Naproti tomu medici povolaní v rámci
pracovní povinnosti příslušným krajem, byť vykonávali stejnou práci, tento nárok neměli. Opakování stejné
situace hrozí i nyní, kdy je zvažována další odměna za podzimnívlnu pandemie. Jak studenti, tak i my, děkani LF,
považujeme toto vypořádání za neodpovídající a nespravedlivé a jsme přesvědčeni, že by měla být odměna
vyplacena oběma skupinám bez ohledu na to, v jakém režimu jsou studenti zapojeni.

Vážený pane ministře, věříme, že tento argument zvážíte a zasadíte se o zjednání nápravy.
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