29. 10. 2020 – dopis představitelům krajů stran pracovní povinnosti studentů
Vážení představitelé krajů, vážený pane primátore,
věnujte, prosím, pozornost přiloženému dopisu představitelů studentské koordinační rady, která
v úzké součinnosti s děkany a studijními proděkany lékařských fakult zajišťuje optimální zapojení
studentů do pomoci zdravotnickým zařízením. Jak v jarních měsících, tak i nyní pracují dobrovolně
tisícovky mediků a tato studentská aktivita je ohromující a hlavně efektivní. Studenti jsou samozřejmě
připraveni pomáhat v rámci nařízené pracovní povinnosti, ale nemělo by docházet k tomu, že je
dobrovolně pracující student násilně vytržen z pracoviště, kde byl zaškolen a je na základě příkazu
doručeného Policií ČR převelen do jiného kraje. Na základě předchozích ujednání doporučujeme proto
povolávat ty studenty, kteří dosud nikde nepracují.
Žádáme Vás, v této pro všechny tak obtížné době, o pochopení pro obětavé studenty. Asociace děkanů
lékařských fakult ČR plně podporuje stanovisko studentů i jejich návrh na svolání společné konference.

Děkujeme za pochopení, s pozdravy

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., děkan 2. LF UK, předseda ADLF
doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan 1. LF UK
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D., děkan LF UK v Hradci Králové
prof. MUDr. Jindřich Fínek Ph.D., děkan LF UK v Plzni
prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D., děkan LF MUNI
prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UPOL

Přiložený dopis studentských koordinátorů
Vážení představitelé krajů,
obracíme se na Vás v záležitosti pracovní povinnosti studentů lékařských a dalších fakult. Mnohé
nemocnice se dostávají v souvislosti s epidemií COVID‐19 do personální krize a jsou odkázány na pomoc
mediků a dalších studentů zdravotnických oborů. Studenti si závažnost situace uvědomují a již od první
jarní vlny se mnozí z nich do řešení nedostatku personálu aktivně zapojují. Jen na jaře v nemocnicích
pomáhalo přes 3000 studentů lékařských fakult po celé České republice.
Takto významné zapojení studentů bylo možné díky včasné a efektivní koordinaci, která vycházela
z řad studentů samotných lékařských fakult. Tyto koordinátorské buňky na jaře získaly cenné
zkušenosti, navázaly kontakty s nemocnicemi a byly schopny cíleně posílat studenty tam, kde jich bylo
nejvíce potřeba. I nyní usilovně pracují na tom, aby se nemocnicím dostalo pomoci ze strany studentů.
Díky těmto organizovaným skupinám nemusely kraje na jaře z velké části uplatnit pracovní povinnost,
a pokud tomu tak bylo, dařilo se povolávat studenty, kteří měli zájem zapojit se.
V současné chvíli je již v nemocnicích zaměstnáno přibližně 2000 studentů a další jsou připraveni
pomoci. Krizový zákon sice krajům umožňuje povolávat studenty napříč fakultami a kraji do míst
nejvíce zasažených, avšak podle našeho názoru je potřeba tak činit s rozvahou. Povoláním již jinde
pracujícího studenta sice vyřešíte problém na jednom místě, ale vytvoříte jej na místě jiném – tedy
tam, kde se studentem počítali na směnách na příští měsíc a kde s ním strávili množství hodin jeho
zaškolením. Prosíme, abyste při povolávání studentů dbali nejen zákonných postupů, ale abyste také
přihlíželi k tomu, pokud je již student důležitým členem pracovního kolektivu jinde, a to často na místě,
na kterém pracoval již v jarních měsících.
Je také důležité si uvědomit, že student není jen číslo ve statistice či jméno v seznamu. Student má
často vytvořené zázemí jinde, než je místo jeho trvalého bydliště či destinace, kam by mohl být
povolán. Doléhají na něj povinnosti spojené s velmi náročným studiem, které nebylo dosud přerušeno
a které studentům zabere i několik hodin denně. Velká část studentů, na které se vztahuje pracovní
povinnost, má i nadále v určitě míře prezenční výuku, které se v případě povolání k pracovní povinnosti
do místa vzdáleného lékařské fakultě nemůže student účastnit.
Apelujeme na Vás, představitele krajů, abyste nyní organizovanost a efektivitu ukázali Vy. Prosíme Vás,
abyste případné uplatňování pracovní povinnosti koordinovali mezi sebou a konali tak se stejnými
a jasnými pravidly napříč kraji celé ČR. Z komunikace s různými pověřenými osobami ve vedení krajů
víme, že výklad pracovní povinnosti a hlavně metodika uplatňování tohoto nástroje, který by měl
být používán v nejkrajnějších situacích po co nejkratší možnou dobu (velmi silně zasahuje
do osobních svobod daného povolaného studenta či studentky), se doopravdy liší v různých krajích.
Konkrétní příklady: Studenty LF s trvalým bydlištěm v Karlovarském kraji obchází PČR s povolávacími
příkazy, Plzeňský kraj povolává jen studenty s trvalým bydlištěm na jeho území, Olomoucký kraj
povolává studenty z LF UPOL bez ohledu na trvalé bydliště, apod. Ideálním postupem je povolávat
studenty na místa odpovídající jejich ročníku a oboru studia. Dále by bylo vhodné povolávat studenty
na místa nebo do zdravotnických zařízení, na kterých pracovali již v jarních měsících, a to z důvodů
proškolení, obeznámení s prostředím daného zařízení apod. Na zřetel by mělo být bráno i trvalé
bydliště a nynější pobyt daného studenta, které se od sebe často liší.
Apelujeme také na to, abyste dbali správné metodiky práce s osobními daty povolaných.
Uvědomujeme si, že je vyhlášen nouzový stav, ale dozvědět se o povolávacím příkazu
např. z Facebooku od zástupců PČR nevnímáme jako správné řešení již tak komplikované situace.
Současný způsob nakládání s osobními daty studentů v některých krajích, kde byla data studentů
poskytnuta osobám, kteří k nim neměli mít přístup, vnímáme minimálně jako na hraně právního rámce.
Koordinátorské buňky na všech fakultách, jejichž kontaktní údaje jsou připojeny níže, jsou připraveny
aktivně se zapojit do komunikace mezi Vámi, studenty a zdravotnickými zařízeními. Tyto buňky často

vědí, kteří studenti jsou již ve zdravotnických zařízeních zaměstnání a kteří ještě ne, dokáží tedy proces
umisťování studentů zrychlit a zefektivnit. Prosíme, využívejte je. Předejdeme zbytečnému chaosu,
který si v této situaci nemůžeme dovolit. Je důležité si uvědomit rozdíl pracovního nasazení mezi
dobrovolně přihlášeným studentem či studentkou a mezi studentem či studentkou, na které byla
uplatněna pracovní povinnost doručená PČR.
Myslíme si také, že by bylo ku prospěchu věci uspořádat v blízké době koordinační telekonferenci, které
by se účastnili hejtmani všech krajů ČR a primátor hl. m. Prahy, děkani všech LF v ČR a zástupce
za každou koordinační buňku. Takovýto hovor by měl mít za cíl seznámit všechny zúčastněné s nynějším
stavem věcí, nastavit základní prvky spolupráce na všech úrovních a budoucí směřování zapojení
studentů LF ve zdravotnických zařízeních během pandemie COVID‐19.
Děkujeme za zvážení našich návrhů
Za studentské koordinátory
David Kulišiak, 1. LF UK
Ondřej Hubálek, 2. LF UK
Kateřina Koudelková, 3. LF UK
Anna Malečková, LF UK v Plzni
Pavel Petraš, LF UK v Hradci Králové
Martin Mareš, LF UPOL
Tomáš Rychlý, LF Ostrava
Natalia Antalová, LF MUNI

