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Váš dopis ze dne 12. března 2020

V Praze dne 27. března 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona č.106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 12. března 2020, evidované ve věci

zpracovaného postupu o nasazení studentů lékařských fakult dle pandemického a sdělení,

zda by s takto nasazenými studenty byly uzavírány nějaké smlouvy a zda by studentům

byl poskytován za výkon v těchto zařízeních plat, anebo oproti ostatnímu zdrav. personálu

by veškerou činnost v těchto zařízeních vykonávali zdarma. A zda byla v návaznosti na

níže uvedené řešena také otázka příp. úrazů studentů na těchto pracovištích, případně

jejich infikování na těchto pracovištích, Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví uskutečnilo poptávku tím, že předložilo vládní návrh usnesení

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění

činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu platnosti nouzového stavu v souvislosti

s výskytem epidemie COVID-19 na území České republiky, který vláda dne 15.3.2020

schválila – viz příloha – usnesení vlády č. 220. Tímto se uložila povinnost studentům

pátého a šestého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství na

lékařských fakultách veřejných vysokých škol; a posledních ročníků denní nebo prezenční

formy studijních programů či oborů vzdělání připravující na profesi:

všeobecná sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu

všeobecných sester nebo v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra na

vyšších odborných školách,

dětská sestra, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu dětských sester

nebo oboru vzdělání diplomovaná dětská sestra na vyšších odborných školách,
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zdravotnický záchranář, a to v bakalářském studijním programu pro přípravu

zdravotnických záchranářů, nebo oboru vzdělání diplomovaný zdravotnický

záchranář na vyšších odborných školách,

asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, a to v bakalářském studijním

programu pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví,

praktická sestra, a to v oboru vzdělání praktická sestra a zdravotnický asistent na

střední škole.

Je v gesci krajů si účast studentů vyžádat a zařadit je v rámci krajů dle potřeb jednotlivých

poskytovatelů zdravotních služeb. Pracovně právní vztah se uzavírá dle zákoníku práce

příslušným poskytovatelem zdravotních služeb.

S pozdravem

Příloha
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