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Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2015 
    

Zapsal a                             Datum a místo: 

 

Michaela Málková                                                           25.2.2015, Jihlava  

 

Zápis ověřili 

 

MUDr. Marek Slabý 

Ing. Vladislava Filová                    

MUDr.Martin Houdek 

 

Přítomni:  

 

Bc. Petr Bureš – ZZS Ústeckého kraje 

MUDr. Petr Novotný/  Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 

MUDr. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje 

MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje 

MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 

MUDr. Rudolf Zvolánek – ZZS Jihomoravského kraje 

MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje 

MUDr. Roman Sýkora,PhD. – ZZS Karlovarského kraje 

MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje 

MUDr. Pavel Hrdlička  - ZZS Plzeňského kraje 

MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje 

JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 

 

Omluveni:  

 

Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 

MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje 

MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 

 

Host:  

Filip Maleňák  - Medical information technologies 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1. Program jednání VH AZZS 1/2015 

 

Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 18.2.2015. Akceptován bez 

připomínek a doplnění, odhlasována změna pořadí jednotlivých bodů.  
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2. Hospodaření AZZS ČR 

 

Přehled příjmů a výdajů AZZS ČR je všem členům rozesílán pravidelně každý měsíc. Na 

základě souhrnu výdajů uskutečněných v roce 2014 a se zohledněním výdajů 

předpokládaných v roce 2015 (spjatých zejména s administrací projektových žádostí) byl 

přítomnými členy schválen příspěvek pro rok 2015 ve výši 20.000,- Kč. Podkladem k úhradě 

příspěvku pro organizace bude originál zápisu VH 3/2014, který byl rozeslán všem členům 

AZZS ČR dne 24.11.2015. Termín splatnosti příspěvku je dán k 30.6.2015.  

Diskutována byla úhrada nákladů za pronájem konferenčních prostor pro budoucí jednání 

ekonomických a provozních náměstků. Všichni přítomní členové souhlasili s úhradou nákladů 

z finančních prostředků AZZS ČR.  

 

3. Dohodovací řízení o ceně bodu   

 

A. výstupy DŘ na rok 2015 – informace předsedy o jednáních s VZP 

Dohoda z 20.2.2015 mezi AZZS ČR A VZP ČR  o úhradě hrazených služeb v segmentu 

zdravotnické záchranné služby v  návaznosti na dohodovací řízení, vyhlášku č. 324/2014 Sb. 

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení (dále jen 

„vyhláška“) a další jednání v průběhu měsíce ledna a února 2015 uzavřená podle ustanovení § 

17 odst. 5) věty šesté zákona č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, umožňující dohodu 

o jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v příslušných ustanoveních vyhlášky. 

 

 Finanční zastropení úhrady výkonu 06714 

 Sledování úhrad 06715 a 06716 

 Pravidla nasmlouvání výkonů pro odbornost 799 / původně 7S9 – změna na žádost 

VZP / 

 

Předseda AZZS pověřen jednat za účelem upřesnění některých parametrů a definic /akutní 

sekundární transport/. Znění přijato všemi členy. Dodatky ke smlouvě budou podepsány 

jednotlivými ZZS v nejbližší době. 

 

Návrh AZZS na definici akutního sekundárního transportu a jeho vykazování: 

 

Akutní sekundární transport = primární transport = akutní zásah ve zdravotnickém zařízení  
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Za těchto podmínek: 

 

- pacient ještě nebyl přijat do zdravotnického zařízení  

 

- pacient je ze ZZ akutně transportován na vyšší zdravotnické pracoviště (výzva na 

155), 

 

- pacient je akutně transportován ze ZZ k jinému vhodnému poskytovateli 

zdravotnických služeb ZZ z důvodů diagnostických a léčebných (výzva na 155),  

 

- žádost o okamžitý transport (max. do 1 hodiny) z jakéhokoli důvodu (výzva na 155). 

 

Vykazováno kódem 06713 nebo 07911 v odbornosti 709, lze zvážit i využití signálního kódu.  

 

 

B. Dohodovací řízení na rok 2016 

Plné moci pro zastupování v Dohodovacím řízení – předány a podepsány všemi členy AZZS, 

předseda vyžádá plnou moc od ZZS HMP, zástupců PPNP a zdravotnické dopravy.  

Předseda AZZS zmocněn k požadavku oddělit v rámci DŘ subsegment ZZS a PPNP od 

zdravotní dopravy – bude koordinováno s asociací dopravců. 

Předseda AZZS pověřen k jednání s cílem navýšení hodnoty bodu pro rok 2016 na 1,12 Kč 

pro odbornost 709 a 1,11 Kč pro odbornost 799. 

 

4. Pracovní skupina pro tvorbu výkonů 

Případná úprava kódu 06714 – převod z korunové hodnoty na bodovou. 

Vytvoření kódu výkonu KPCR případně požádat o sdílení tohoto výkonu s odborností 708. 

 

 

5. Zpráva předsedy AZZS o jednání s ministrem zdravotnictví a náměstkem pro ZP 

 

AZZS deklaruje v souladu s výborem SUMMK ČLS JEP absolutní nutnost zachovat obor 

urgentní medicína jako samostatný základní obor (sloučení s jiným oborem považuje za jeho 

likvidaci). 

AZZS požaduje v souladu s výborem SUMMK ČLS JEP schválení studijního programu 

oboru. 

AZZS opětovně upozorňuje na absolutní nedostatek lékařů v tomto segmentu ZS a nemožnost 

v současné situaci se do oboru přihlásit nebo jej bez vzdělávacího programu absolvovat 

AZZS spolu se SUMMK ČLS JEP podporuje bez výhrad snahy MZ ČR o nastavení základní 

metodiky a minimálních podmínek pro vytvoření sítě urgentních příjmů v ČR. 
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Předseda AZZS pověřen dalším jednání s ministrem zdravotnictví a jednotlivými odbory MZ 

ČR v této problematice. Dále nutno připomínkovat návrh zákona o tabákových výrobcích, 

atd., kde je predikce transportu klientů PZS cestou ZZS nebo DZS – AZZS považuje tento 

předpoklad za neslučitelný se zákonem 374/2011 Sb. 

 

 

5. Stanovy AZZS ČR 

V souvislosti s nutností změny AZZS na zapsaný spolek, provedena podrobná revize a úprava 

stanov AZZS  v souladu s NOZ, předseda pověřen zpracováním, rozesláním k připomínkám a 

předáním advokátní kanceláři, která proces bude realizovat.  

 

6. Prezentace aplikace pro mobilní telefony s možností odeslání nouzové zprávy 

s polohou volajícího – p. Filip Maleňák 

 

Aplikace pro odeslání nouzové zprávy s údaji o poloze události, nepředává jen polohová data, 

ID zařízení, typ telefonu, jakou má kapacitu baterie telefonu, čas zjištění polohových dat, 

jazyk, ve kterém je aplikace nastavena.  

Diskutovány technické možnosti, aspekty technické (centrální versus samostatné servery), 

ochrana osobních údajů a ostatní právní aspekty. 

Výrobce nabízí aplikaci pro ZZS zdarma. 

Podrobná specifikace a prezentace předána účastníkům VH v listinné podobě 

 

7. Problematika SPIS 

 

Účastníkům VH prezentována zpráva garanta SPIS, PhDr. Humpla za rok 2014 – schválena. 

Financování na rok 2015 – schváleno v intencích předchozího roku, financováno z Fond 

krizové připravenosti. 

ZZS KV nadále nebude na systému participovat a hodlá využívat služeb ostatních složek IZS. 

Smlouva s FN Brno na rok 2015 bude podepsána neprodleně všemi zástupci ZZS 

provozujícími SPIS. 

Diskuse na téma krizové intervence pro členy rodiny, kde neúspěšná KPR apod. – na základě 

podnětu ZZS Libereckého kraje konstatováno, že nejsou dořešeny všechny forenzní a právní 

aspekty intervence a VH doporučuje do jejich upřesnění zásah peerů mimo zaměstnance ZZS 

nebo IZS pouze při rychlé, plošně poskytnuté psychosociální intervenci při mimořádné 

události, hromadné neštěstí apod. K intervenci v rodině by peer měl při potřebě 

psychosociální intervence pouze doporučit psychologa nebo jiného odborníka. 

V nejbližší době bude problematika řešena s PhDr. Humplem a výstupy budou předneseny na 

další členské schůzi.  
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8. Záchranář a statut veřejné osoby 

 

Členové VH necítí potřebu tento institut do ZZS zavádět, neboť lze trestním zákonem dále 

zpřísnit postih za napadení záchranáře a obdobné riziko hrozí i při poskytování jiných 

zdravotních služeb, byť pravděpodobně v nižší míře. Stejně tak lze předpokládat, že kdo 

napadne záchranáře, napadne stejným způsobem i policistu nebo člena HZS, ať už mají statut 

veřejné osoby či nikoli. 

 

 

9. Plán plošného pokrytí 

 

Diskutován při doplnění počtu základen počtem posádek pro daný typ území nejen jako 

nástroj ke stanovení dostupnosti ZZS, ale i jako ekonomický nástroj, metodický prostředek a 

nejobjektivnější parametr poskytování PNP. 

AZZS zvažuje pro budoucnost vytvoření obecné metodiky vycházející z již využitého 

způsobu tvorby jednotlivých schválených plánů k využití pro potřeby ZZS v rámci plánování, 

technického vybavení, financování, krizového řízení, atd.  

 

10. Zákon o kybernetické bezpečnosti   

 

Diskuse nad dopady na ZZS, ale i na kraje jako zřizovatele vzhledem k vysoké finanční 

náročnosti. Doporučena písemná konzultace s Asociací krajů a zjištění bližších informací. 

Předpoklad je, že ZZS resp. ZOS se stanou prvky kritické infrastruktury. To má však smysl 

pouze v případě, že dotčenými subjekty budou i ostatní složky IZS – HZS a PČR. Pokud by 

se tak nestalo, odmítají být dotčeným subjektem i ZZS. 

 

 

11. Problematika First Responder 

 

Jednání k problematice First Responder se uskuteční dne 2.3.2015 na Generálním  ředitelství  

Hasičského záchranného sboru za účasti předsedy AZZS ČR. Členové budou o výsledku 

jednání neprodleně informováni.  

 

12. Biovaky, bioboxy 

 

Armáda zvažuje opětovné zavedení do výroby, neboť se pravděpodobně nejedná o 

zdravotnický prostředek.  Podána informace o dalších typech biovaků dostupných na trhu. 
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13. Problematika zákoníku práce, IBP a případně výjimečně povoleného prodloužení 

směny lékaře na 24 h v oblastech, kde hrozí kolaps lékařské péče 

 

Rozsáhlá diskuse a projednání posledních výstupů z kontrol resp. jejich opakování a 

finančních postihů. Požadavek na případné prodloužení směny na 24 hod přednesen v PS, 

konzultován na MZ ČR, požadována konzultace MPSV. Vzhledem k harmonizaci s právem 

EU však není příliš pravděpodobný pozitivní výsledek těchto snah ve smyslu výjimky nebo 

úpravy Zákoníku práce. 

 

14. Vstup ZZS HMP do AZZS ČR 

 

Předseda AZZS ČR informoval členy VH o ústní žádosti ředitele ZZS HMP ve smyslu vstupu 

ZZS HMP do AZZS.  

VH požaduje písemnou žádost, o které rozhodne v souvislosti se změnou stanov a právní 

formy na některé z dalších VH resp. členských schůzí v souladu se stanovami AZZS ČR. 

 

 

 

V Jihlavě dne 25.2.2015 

 

 

 

 

     

 

        MUDr. Marek Slabý  

        předseda AZZS ČR  


