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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR 3 2019 
    

Zapsal                               Datum a místo: 
 
MUDr. Marek Slabý, MBA                                                     19.11.2019, Hotel Olšanka, Praha    
 
Zápis ověřili 
Ing. Vladislava Filová 
MUDr. Josef Valenta 
MUDr. Roman Gřegoř 
             

 
Přítomni:  
MUDr. Hana Albrechtová – ZZS Jihomoravského kraje 
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje 
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. – ZZS Středočeského kraje 
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy 
MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje 
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová – ZZS hl. města Prahy 
MUDr. Libor Seneta – ZZS Královéhradeckého kraje 
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje 
MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje 
MUDr. Igor Paar – ZZS Pardubického kraje 
Ing. Andrea Rakovičová – ZZS Olomouckého kraje 
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 
 
Hosté:  
MUDr. Eva Smržová – MZ ČR 
Robert Havalda – Inciativa Angels 
 

 

Program jednání členské schůze  
 
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 19.11.2019. Akceptován všemi 

členy bez připomínek a doplnění.  
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1. Informace z MZ ČR – MUDr. Eva Smržová (+ MUDr. Slabý, MUDr. Gřegoř), LZS, UP, 

  

a. informace o aktuální situaci v průběhu tendru na poskytovatele LZS od roku 2020 a 

požadavcích MZČR na součinnost jednotlivých ZZS s MZ ČR a uchazeči v této VZ. 

b. informace o metodickém pokynu MZ ČR pro LZS 

c. společné zaměstnání složek IZS v únoru 2020 – LZS 

d. lokalizace vrtulníků LZS všech poskytovatelů na území ČR – bude koordinováno MZ ČR 

e. prosinec 2019 jednání k problematice operačního řízení na MZ ČR 

f. vytvoření jednotné metodiky pro výuku první pomoci pro laickou veřejnost- 

spolupráce MZČR, SUMMK ČLS JEP, AZZS ČR 

g. zavedení výuky PP pro žáky 1. stupně ZŠ spolupráce MZ ČR, MŠMT, AZZS ČR, SUMMK  

ČLS JEP 

h. příprava met. pokynu MZ ČR pro mimořádnou událost s výskytem velkého počtu 

popálených pacientů – spolupráce MZ ČR, SUMMK ČLS JEP, Společnosti 

popáleninové medicíny a AZZS ČR 

i. informace o metodickém pokynu MZ ČR pro SPIS 

j. MUDr. Smržová a MUDr. Gřegoř (předseda SUMMK ČLS JEP) prezentují a vysvětlují 

seznam MZ ČR – síť urgentních příjmů 1. a 2. typu na území ČR. Jednotlivé ZZS 

zašlou neprodleně připomínky MUDr. Gřegořovi, který je za AZZS ČR a ČLS JEP předá 

MZ ČR. Avízo metodického pokynu MZ ČR pro UP v roce 2020, úhrady ZP…….. 

k. Vytvoření jednotného postupu při tvorbě plánu plošného pokrytí od roku 2020  

l. AZZS ČR a SUMMK ČLS JEP vytvoří jednotnou metodiku pro tvorbu sítě First 

responderů (včetně AED), vymezí její rozsah a garanci.  

m. společný návrh MUDr. Smržové a prezidenta AZZS ČR na zavedení pravidelných 

součinnostních schůzek zástupce AZZS ČR (a SUMMK ČLS JEP) se zástupci odboru 

zdrav. péče a kriz. řízení (případně vedení) MZ ČR za účelem zlepšení komunikace 

v rámci metodického řízení ZZS uloženého MZ ČR zákonem 374/ 2011 Sb., zajištění 

koordinace a jednotných postupů při součinnosti s ostatními složkami IZS  

 

Prezident AZZS ČR navrhuje vytvoření koordinátora pro IZS v rámci útvaru krizového 

řízení na každé ZZS v ČR (bez vytváření nové personální pozice). Po krátké diskusi ČS 

souhlasí 

Pro 12 

Proti 0 

Zdržel se 1  
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2. Hospodaření a členské příspěvky AZZS ČR na rok 2020 

Přehled hospodaření, příjmů a výdajů je členům AZZS ČR pravidelně rozesílán cestou 

emailové korespondence. Nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky, všichni členové 

ČS berou informace na vědomí a považují za dostatečné. 

Výše členského příspěvku na rok 2020 byla stanovena ve výši 40 000 Kč pro každého 

člena AZZS ČR se splatností do 30.6. 2020 

 

 

3. Volba členů výkonné rady 

Z důvodu neúplného počtu členů výkonné rady provedena volba členů výkonné rady 

AZZS ČR 

Odevzdáno 13 platných hlasovacích lístků, členy výkonné rady jsou zvoleni: 

MUDr. Roman Gřegoř, MBA 

Ing. Vladislava Filová 

JUDr. Josef Valenta 

 

4. Schválení odměn spolupracujících osob a prezidenta AZZS ČR, další výdaje 

Vzhledem k aktuální legislativě uzavírá AZZS ČR prostřednictvím výkonné rady smlouvu o 

výkonu funkce prezidenta AZZS ČR (zapsaného spolku) s MUDr. Markem Slabým, MBA, 

(řádně zvolen v roce 2015).  

 

Pro 12  

Proti 0 

Zdržel se 1 

 

ČS dále stanovuje výši odměn pro osoby vykonávající administrativní a další činnosti pro 

AZZS ČR na rok 2020 

 

Prezident AZZS ČR MUDr. Marek Slabý, MBA (smlouva) 10 000,- Kč/měsíc 

Mgr. Michaela Málková, administrativa (DPČ) 230,- Kč/hod. 

Milena Dvořáková, příprava podkladů pro ZP a DŘ   DPČ) 175,-Kč/hod. 

Bc. Petra Kafková, web. stránky (DPČ) 175,- Kč/hod. 

 

Kontrolu vykázané práce a vyplácení odměn bude nadále provádět Mgr. Málková a 

prezident AZZS ČR MUDr. Marek Slabý 

 

Pro 13 
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Proti 0 

Zdržel se 0 

Na návrh prezidenta prodloužena smlouva o poskytování právních služeb s MUDr. Mgr. 

Ditou Mlynářovou (ZZS HmP), která nadále bude účastna všech jednání ČS AZZS ČR – 

výše odměny 600,- Kč/hod. 

 

Pro      13 

Proti      0 

Zdržel se 0 

 

Z důvodu zvýšených nároků na vykazování administrativně účetních operací spolku 

rozhoduje VH o DPČ pro externí účetní, která bude tyto úkony vykonávat na základě 

požadavků ČS nebo Mgr. Málkové, která bude současně kontrolovat její výkaz práce a 

vyplácet odměnu za odvedenou práci formou Smlouvy o dílo (bude e mailem zaslána 

všem členům ČS AZZS ČR) 

       Jitka Janková Pavlásková 

        Lipová 13, Rudolfov 373 71 

        IČO: 183 16 034 

 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 

ČS AZZS ČR schvaluje vytvoření nového designu webových stránek AZZS ČR a pověřuje 

prezidenta k zadání zakázky uchazeči, který nabídl cenu 29 480,- Kč bez DPH 

 

Pro 13 

Proti 0 

Zdržel se 0 

 

5. AML 

Informace prezidenta o AML a jednotném postupu ZZS zaslána všem členům AZZS ČR 

v předchozích týdnech, zástupci HZS ČR a PČR informováni 

 

6. IROP 2021-2027 k oblasti 

Prezident AZZS ČR je členem přípravného výboru, čerpání prostředků určeno pro 

základní složky integrovaného záchranného systému, předpokládané zveřejnění výzvy 

začátek roku 2021, výše prostředků v současné době cca 4,2 miliardy Kč, dále 

diskutována výše spoluúčasti a další případné problémy. 



 

5 

 

 

7. Problematika zdravotních pojišťoven – úhradová vyhláška 

Informace prezidenta o průběhu a výsledku DŘ, mimořádnému navýšení úhrad MZ ČR 

na základě jednání s odbory a některými segmenty ZP – zavedeno ještě před vydáním 

úhr. Vyhlášky. Nárůst úhrad pro segment ZZS v roce 2020 činí cca 12 – 13%. Již probíhají 

přípravy pro DŘ na rok 2021 (potřeba navýšení úhrad o cca 300 mil. Kč v důsledku 

dalšího navyšování mezd). Prezident AZZS povede nadále jednání s VZP o sporných 

nálezech kontrol a vyjasněních některých aspektů vykazování ZP. 

 

Dr. Slabý a Dr. Knor dokončí práce na diagnózách indikujících ZP využití ZZS nad rámec 

zákonných povinností (a případných úhrad od ZP) včetně společného memoranda o této 

problematice se ZP. 

 

8. Novelizace zákona o ZZS – výsluhový systém 

Prezident informuje o jednání na MPSV, které proběhlo před několika týdny za účasti 

prezidenta UZS a náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Šteflové k problematice 

přiznání výsluh pro záchranáře. MPSV se apriori nebrání, nicméně nelze řešit v rámci 

zákoníku práce, ale pouze v rámci případné novelizace zákona 374/2011 Sb.  

 

V současné době probíhá na půdě parlamentu ČR, MZČR i MPSV diskuse k možnosti 

odchodu pracovníků výjezdových skupin a ZOS do předčasného důchodu bez krácení 

výše starobního důchodu – garantem je poslanec MUDr. Jiří Mašek ve spolupráci 

s prezidentem AZZS ČR 

 

9. Predikce potřeby záchranářů (výhled 5-10 let)    

ČS se po diskusi dohodla na tom, že jednotlivé ZZS dodají pro společné využití tabulky  

Obsahující  

• Předpokládanou potřebu řidičů v dalších 5 a 10 letech 

• Předpokládanou potřebu záchranářů v dalších 5 a 10 letech 

• Předpokládanou potřebu pracovníků ZOS v dalších 5 a 10 letech 

• Předpokládanou potřebu lékařů v dalších 5 a 10 letech 

• Průměrný věk řidiče ZZS 

• Průměrný věk záchranáře ZZS 

• Průměrný věk pracovníka ZOS ZZS 

• Průměrný věk lékaře ZZS 

• Celkový počet řidičů k 31.12. 2019 

• Celkový počet záchranářů k 31.12. 2019 

• Celkový počet pracovníků ZOS k 31.12. 2019 
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• Celkový počet kmenových lékařů k 31.12. 2019 

• Celkový počet externích lékařů k 31.12. 2019 

 

10. Podmínky poskytnutí finanční pomoci z nadačního fondu - JUDr. Valenta  

Na základě rozhodnutí AZZS ČR byl vytvořen Zajišťovací fond pro záchranáře, který 

spravuje na základě objednávky AZZS ČR společnost Kapitol. JUDr. Valenta je již 

kooptován do správní rady fondu a koordinuje a řídí veškeré činnosti související 

s fungováním fondu. 

 

Účel: finanční pomoc postiženému pracovníkovi ZZS nebo jeho rodině při náhlém 

vzniklém výpadku příjmu před nástupem zákonných kompenzačních mechanismů 

 

Předpokládané zdroje:  

• Finanční dary právnických i fyzických osob 

• Sbírky pořádané právnickými i fyzickými osobami ve prospěch fondu 

• Samosprávné orgány všech stupňů 

 

Předpokládaný důvod čerpání finančních prostředků z fondu: 

• Úmrtí v souvislosti s výkonem povolání 

• Vážný nebo invalidizující úraz související s výkonem povolání 

• Další závažné osobní či fyzická či sociální traumata vyvolávající potřebu finanční 

pomoci  

 

Uvolnění prostředků z fondu bude schvalovat vždy celá ČS AZZS ČR buď fyzicky nebo per 

rollam 

 

Předpokládaná maximální jednorázová částka pro jeden případ je 100 000,- Kč 

 

11. Užití nanotechnologií v sanitních vozech (společný jednotný přístup) 

 

Na základě předchozích zkušeností, pro finanční i provozní náročnost konstatuje ČS, že 

v současné době není využití nano technologií při dezinfekci sanitních vozidel přínosem a 

oproti klasickým postům nepřináší žádný znatelný benefit. 

 

12. Problematika First responder – AED  

Všechny ZZS v ČR mají v současné době vybudovaný systém využívající první pomoci na 

vyžádání – tzv. First responder včetně sítě AED. Není rozhodně nutné ani žádoucí, aby 

ZZS vytvářely garantovanou síť ze všech zájemců o poskytování PP v ČR, kterou 
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organizuje, řídí, kontroluje a technicky zabezpečuje. ZZS budou nadále garantovat pouze 

síť FR (a AED) vytvořenou v návaznosti na vlastní plán plošného pokrytí, svoje potřeby 

v rámci kraje a tvořenou příslušníky složek IZS. Vše ostatní může být organizováno či 

provozováno v rámci samospráv na všech stupních, spolky či veřejností jako v celé 

Evropě. 

Prezident AZZS ČR v tomto smyslu osloví písemně 

MZ ČR 

Asociaci krajů ČR 

Média  

 

 

13. Kolapsy občanů uvnitř areálů nemocnic (společný jednotný přístup) 

V návaznosti na Metodický pokyn MZ ČR o zřízení resuscitačních týmů v každém ZZ 

poskytujícím akutní lůžkovou péči nezasahuje posádka ZZS zásadně na oddělení těchto 

zařízení (vyjma situací, kdy ZOS zhodnotí nezbytnost zásahu z objekt. příčin) a ZOS 

doporučuje nebo předává na jednotnou linku 2222 daného zařízení. Pokud dojde 

k tísňové výzvě mimo budovy ZZ, v jejich areálech, bude toto řešeno jako standardní 

tísňová výzva v terénu. 

V případě zařízení bez akutních lůžek, zařízení sociální péče atd. se jedná o tísňovou 

výzvu a zásah posádky ZZS ve zdravotnickém zařízení. 

 

V této souvislosti vysloven požadavek k oslovení zřizovatele dominantní části zařízení 

sociální péče, tedy AK ČR, aby donutily svoje zřizované organizace mít vždy k dispozici 

zdravotní dokumentaci (nebo stručný výpis) klienta nebo např. tzv Kartu života 

k okamžitému využití posádkami ZZS. 

 

 

14. Úhrada nákladů za zpracování odpovědí na dotazy médií, zpracování přehledů, analýz a 

dat pro diplomové práce apod. 

 

Pokud se nejedná o povinnost danou zákonem, nejsou povinny ZZS zpracovávat žádné 

podklady pro média, diplomové, bakalářské, ročníkové či jiné práce. Pokud jsou tyto 

vyžadovány pod záminkou vyžádání informací dle zákona o svobodném přístupu 

k informacím, považuje ČS toto jednání za zjevné zneužití zákona. Účtování plateb za 

tyto úkony je záležitostí každé jednotlivé ZZS. 

 

 

15. Návrh na novelizaci vyhlášky o povinném vybavení sanitních vozů (zkumavky pro 

hemokultury – různé analyzátory v nemocnicích)  
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V rámci diskuse odkaz na ČSN EN 1789 + A2, kterou musí vozidla jistě splňovat a která je 

součástí české legislativy a jako taková se promítá právě do vyhlášky 96/2012 Sb. 

 

16. UZV v PNP 

MUDr. Roman Gřegoř jako předseda SUMMK ČLSJEP předává informaci o úmyslu 

vybudovat výukové pracoviště pro využití UZV v PNP v rámci IPVZ, ČS bere na vědomí 

 

17. ANGELS iniciativa   

 

Prezentace Mgr. Havaldy o Angels iniciative, jejíž členové koordinují v mezinárodním rozsahu 

některé aspekty péče o CMP a zasahuje i do činnosti jednotlivých ZZS. AZZS ČR zastupují 

v této iniciativě MUDr. Marek Slabý (ZZS JčK) a PhDr. Petr Jaššo (ZZS MsK), kteří zajišťují 

komunikaci této organizace s AZZS ČR a SUMMK ČLS JEP. 

V souvislosti s potřebou jednotného postupu při řešení akutní CMP v celé ČR navrhuje MUDr. 

Kolouch vytištění jednotného postupu pro záchranáře na kartu jednotného designu pro 

všechny ZZS. ČS schvaluje a Mgr. Havalda přednese na výboru Angels. 

 

18. Info – aktuální situace SPIS, úhrada SPIS  

 

Smlouva o úhradách a organizaci SPIS uzavřena do konce roku 2020. V současnosti probíhá 

jednání MZ ČR s NCO Brno o převzetí veškeré garance, organizace a vzdělávání SPIS v ČR. 

V minulých dnech byl vydán metodický pokyn MZ ČR k problematice SPIS, který předpokládá 

zavedení psychosociální intervence i do nemocničního prostředí. Předpokládané změny 

budou řešeny ČS AZZS ČR v průběhu roku 2020 

 

19. Zvláštní příplatky na rok 2020 

 

Všichni členové se v rámci kolektivního vyjednávání a přípravy rozpočtu na příští rok budou 

navzájem informovat prostřednictvím tabulky, kterou zašle každá ZZS Mgr. Málkové, která 

vytvoří souhrn za celou ČR a předá ji všem členům AZZS ČR.  

 

 

20. Různé  

• Ing. Filová informuje o postupu prací při přípravě veřejné zakázky na zajištění 

přístupu do národního informačního systému IZS a souvisejících služeb (NIS IZS) 

po roce 2020 (společný postup zadavatelů) 

Vytvořena pracovní skupina ZZS ČR ve složení Filová, Němeček, Repko, Merhaut 
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• dotisk pediatrického protokolu – 500 ks zajistí MUDr. Slabý 

• MUDr. Deyl upozorňuje na potřebu registrovat logo AZZS a jednotlivých ZZS jako 

nástroj proti zneužití - ČS bere na vědomí a doporučuje provést 

 

 

 

 

V Praze dne 19.11.2019 

 

 

 

         MUDr. Marek Slabý, MBA 

               prezident AZZS ČR  


