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Úvod do spolupráce 

• V roce 2011 zahájila ZZS Plzeňského kraje první 
přípravy k možnému budoucímu jednání o navázání 
spolupráce mezi ZZS v Plzeňském regionu a 
příhraničními ZZS v sousedním Bavorsku (SRN).  
 

 



Úvod do spolupráce 

• Od úvodu byla tato myšlenka vzájemné spolupráce 
sjednávána a rozvíjena z vlastní iniciativy ZZS 
Plzeňského kraje cíleně tak, aby  v blízkém budoucnu 
došlo k rozvoji funkční spolupráce mezi ZZS působícími 
v konkrétních oblastech Bavorska, která přímo sousedí 
s výjezdovými stanovišti v Plzeňském regionu a naopak.  

 



Úvod do spolupráce 

• Cílem této spolupráce je přiblížit a zajistit dostupnost 
včasné přednemocniční neodkladné péče všem 
obyvatelům v příhraničních částech Plzeňského regionu 
a příhraničních částí Bavorska a to konkrétně v těchto 
přeshraničních oblastech: Klatovsko – Zwiesel; 
Domažlicko – Cham; Tachovsko – Weiden.   



Konference v Regensburgu 

• První krok k nově vznikající funkční spolupráci byl 
realizován v roce 2011, kdy se zástupci ZZS 
Plzeňského kraje (Dr. Sviták, Dr. Horejš, Dr. Pašek – 
LZS Líně, M. Šebek) zúčastnili 1. Německo-české 
akademie o záchranné službě, která se konala v 
Regensburgu (17. - 18. 11. 2011).  





Konference v Regensburgu 

• Jednalo se o setkání, na němž se sešli zástupci 
záchranných služeb a záchranných systémů 
působících jak v ČR, tak i Německu za účelem 
vzájemného poznání a přiblížení činnosti 
poskytovatelů zdravotní péče. 

  



Konference v Regensburgu 
Listopad 2011 



Obsah konference 

• Tato konference byla startovním můstkem v jednání o 
přeshraniční spolupráci. Na této akademii byly 
diskutovány otázky Prezidentské (rámcové) smlouvy 
mezi ČR a SRN o přeshraniční spolupráci v oblasti ZZS.  
 

 



Obsah konference 

• Výsledkem těchto diskuzí byla doporučení pro 
jednotlivé ZZS, aby ve svých přeshraničních oblastech 
iniciovaly partnerská jednání o poskytování 
přednemocniční neodkladné péče v příhraničních 
regionech.      
 



První vzájemná setkání 

• Na základě regensburského doporučení se v roce 2012 
uskutečnila mezi ZZS Plzeňského kraje a ILS Nordoberpfalz a BRK 
(Bavorský červený kříž) Bavorsko další dvě oficiální setkání. 

 

• Prvním z nich bylo setkání v únoru 2012 v Plzni, na němž se 
setkali zástupci ZZS Plzeňského kraje a ZZS Bavorska (ILS a BRK) z 
oblastí (Zwiesel, Cham, Weiden). Na tomto setkání se diskutovali 
možnosti vzájemné spolupráce a podílu jednotlivých ZZS z obou 
zemích na zásazích v příhraničních oblastech obou států, 
detailně se také rozebíral zásah české ZZS na německém území a 
ošetření německého pacienta jak z pohledu zdravotnického tak 
ekonomického.  



První návštěva partnerů v Plzni 

13.2.2012, Plzeň 
První společné setkání se zástupci    
záchranných služeb z bavorských měst 
Weiden, Zwiesel, Cham 



Další vzájemná setkání 

• Toto setkání bylo následované dalším, v pořadí druhým, 
které se uskutečnilo v bavorském Weidenu v červnu 
2012. Cílem tohoto druhého setkání, na němž se kromě 
ZZS Plzeňského kraje zúčastnili již také zástupci ZZS 
Karlovarského a Jihočeského kraje, byla jednání o 
bližších podrobnostech vzájemných spoluprací s 
bavorskou stranou.  



Obsah jednání 

• Na tomto setkání byly předneseny přehledné 
prezentace o Bavorské záchranné službě v severní Horní 
Falci a Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje, 
dvou hlavních partnerů příhraničního projektu.  



Pokračování spolupráce 

• Další setkání se uskutečnilo v září 2012 v Plzni. Na této 
schůzce oba přeshraniční partneři potvrdili svou snahu 
zakotvit jednotlivé aspekty příhraniční spolupráce 
v dokumentu: Partnerská příhraniční spolupráce. 

 
 

  



Partnerská  příhraniční spolupráce 

- dle plánu plošného pokrytí 
- dle charakteru tísňového volání na KZOS : RV, RLP, RZP 
- zdravotnická činnost lékaře: příloha č.6 k vyhlášce č.  
   99/2012 Sb. 
- kompetence zdravotnických záchranářů a sester IP dle  
  vyhlášky č. 55/2011 
- lékové vybavení dle pozitivního listu ZZSPk 
- přístrojové vybavení 
- úhrada zdravotními pojišťovnami 
- pojištění sanitních vozidel 



2. Německo – česká akademie 

Akademie o „Přeshraniční spolupráce mezi ZZS“: 

23. – 24.11. 2012 v Míšňi.  

 

Na akci přednesen referát zástupců ministerstev 

Bavorska a ČR.  

 

Rámcová smlouva: obsah jasný a srozumitelný; 
partnerská spolupráce na základech nejlepší péče. 



Pokračování spolupráce 

4. setkání zástupců  ZZS Plzeňského kraje a ZZS Bavorska 
v Plzni 19. prosince 2012. 
 
Spolupráce ZZS obou zemí v příhraničí. 
 
Aktuální stav Rámcové smlouvy.  
  



Priority vzájemné spolupráce 

Jako priority vzájemné spolupráce si obě strany (ZZS působící v 
jihozápadní části ČR a BRK působící v Bavorsku) vytkli tyto směry:  
  
• Spolupráce a vzájemná součinnost při zásazích pozemní a letecké 

ZZS v příhraničních oblastech obou sousedních zemí.  
• Výchova a vzdělávání zdravotnických lékařských a nelékařských 

pracovníků v rámci společného výukového centra, které bude 
vybudováno v příhraničí a to za účelem zvyšování kvality 
zdravotní péče o kriticky nemocné.  

• Spolupráci na vědeckých studiích a výzkumu v oblasti  
     přednemocniční neodkladné péče.   



Děkujeme Vám za pozornost 
 
 

michal.sebek@zzspk.cz 
roman.svitak@zzspk.cz 

Pomáháme dětem 


