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Vážený pane předsedo,

dovolte mi Vám a Vašim kolegům děkanům lékařských fakult nejdříve poděkovat za Vaši 
podporu při zvládání epidemie COVID-19 na území České republiky a velmi vstřícný 
přístup k uznávání části pracovních aktivit studentů v nemocnicích po dobu pandemie 
onemocnění COVID-19, jako náhrady praktické výuky, i podporu studentů, kterou jim 
poskytujete.

Velmi si vážím pomoci každého studenta lékařské fakulty a jsem velmi potěšen, že 
mnoho studentů lékařských fakult pomáhá v nemocnicích dobrovolně. Souhlasím 
s Vámi, že studenti medici mají být zaměstnáváni v nemocnicích tak, aby jejich pomoc 
byla přínosem nejen pro nemocnice, ale i pro ně samotné, resp. pro jejich studium 
medicíny.

Rovněž s Vámi souhlasím, že odměny by měly být uznáním za odvedenou práci a měly 
by být spravedlivě rozdělovány mezi všechny studenty, kteří se na pomoci nemocnicím 
podíleli. Ujišťuji Vás, že pokud vláda rozhodne o dalším rozdělení odměn, budu velmi 
usilovat o to, aby byly rozděleny podle spravedlivého klíče.

S pozdravem

/

Vážený pan
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
předseda
Asociace děkanů lékařských fakult ČR 
2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
V Úvalu 84 
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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 135921548-202840-
210215175431, skládající se z 1 listu, 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
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Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Martina vičíková
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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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