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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR  
    

Zapsal                             Datum a místo: 
 
MUDr. Marek Slabý, MBA                                                  2. 3. 2016 Jihlava  
 
Zápis ověřili 
Ing. Vladislava Filová 
MUDr. Ilja Deyl 
MUDr. Roman Gřegoř                 

 
Přítomni:  
 
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 
MUDr. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje 
MUDr. Pavel Hrdlička  - ZZS Plzeňského kraje 
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje 
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. – ZZS Středočeského kraje 
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy 
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje 
.MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje 
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje 
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje 
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 
MUDr. Rudolf Zvolánek – ZZS Jihomoravského kraje 
 
Omluveni:  
MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje 
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 
 
Host:  
PhDr. Lukáš Humpl – ZZS Moravskoslezského kraje 
 

 
 

1. Program jednání členské schůze  
 
 Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 25. 2. 2015. Akceptován bez 

 připomínek a doplnění.  
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1. Návrh na sloučení krajských ZZS do jedné organizace  ZZS ČR s celostátní působností 

AZZS ČR se plně ztotožňuje se závěry Asociace krajů a podporuje zachování krajského modelu ZZS 

v ČR. Z pohledu poskytování přednemocniční neodkladné péče nespatřuje AZZS ČR ve změně tohoto 

funkčního segmentu zdravotní péče žádný přínos. V souladu s výstupy ze společného jednání 

s Asociací krajů pověřují členové AZZS ČR prezidenta AZZS ČR k jednání s vedením ČLK, OSZSP ČR, 

Asociací krajů ČR a MZ ČR. Členská schůze pověřila prezidenta a MUDr. Hrdličku k jednání o zařazení 

této problematiky do programu řádného jednání senátního výboru pro zdravotnictví a sociální péči. 

AZZS ČR je si vědoma trvale disproporčního postavení zaměstnanců ZZS v rámci IZS a pověřuje MUDr. 

Slabého, MUDr. Deyla a MUDr. Maška k projednání navrženého sociálního programu se zástupci 

odborů, zdravotní komise Asociace krajů ČR, případně se zástupci Poslanecké sněmovny.  

AZZS ČR deleguje k pravidelným konzultacím se ZK AK ČR členy výkonné rady AZZS ČR. 

 

2. SPIS 

Členové AZZS ČR zapojení do systému SPIS podepsali dohodu o spolupráci s FN Brno na rok 2016.  

PhDr. Lukáš Humpl v krátké prezentaci informoval o činnosti SPIS v roce 2015. Diskutována Typová 

činnost STČ 12/IZS, aspekty Intervenční péče, úhrada činnosti peerů a interventů a finanční účast 

lůžkových zařízení v hrazení systému. Otázka hrazení peerů a intervenčních služeb zdravotními 

pojišťovnami jako zdravotní výkon???? Diskutován jednotný doporučený postup při mimořádné 

situaci při a po zásahu  ZZS. 

 

3. Problematika LZS 

Členská schůze AZZS ČR byla seznámena s dostupnými informacemi o přípravách tendru LZS a 

vyjádřila znepokojení nad dosavadním průběhem příprav a případnými dopady dalších odkladů řešení 

situace. 
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4. FZŠ 

Členská schůze AZZS ČR pověřuje prezidenta, aby získal seznam investic schválených ČKP v rámci 

čerpání FZŠ za rok 2015. AZZS ČR je hrubě nespokojena s administrací FZŠ ze strany MZ ČR, ČKP a 

pověřuje prezidenta jednat o řešení této situace s MZ ČR.  

 

5. List o prohlídce zemřelého – přednese MUDr. Jiří Knor 

Vysvětlení mechanismu tvorby a vyplňování LPZ.  

UZIS a ZZS jednoznačně trvají na tom, že lékař ZZS vyplňuje pouze 1 x dle metodiky výboru SUMMK 

ČLS JEP, která je východiskem ze společného konsenzu ÚZIS a SUMMK ČLS JEP.  

 

6. 2G modemy – přenosy dat  

Nesouhlas s postupem dodavatelských firem, kterým bude zasláno společné stanovisko.  

 

7. Matra Pegas – přechod z režimu otevřených kanál na hovorové skupiny TKG – možnost 

mezikrajského spojení 

Po přeprogramování všech terminálů Matra Pegas ZZS v ČR na TKG je umožněna vzájemná 

komunikace mezi výjezdovými skupinami různých krajů buď prostřednictvím hovorové skupiny N155 

na daném území, případně dalších hovorových skupin, do kterých je umožněn vstup terminálů jiných 

ZZS. Stejně tak umožňuje stávající nastavení terminálů spojení s ostatními složkami IZS na předem 

definovaných skupinách, např. N 112 a DIR kanálech. V budoucnosti budou aktivovány 4 národní 

hovorové skupiny pro ZZS s celostátním pokrytím. 

 

8. Různé  

Členové AZZS ČR byli požádáni, aby zaslali předpokládanou výši prostředků, které budou čerpány na 

IROP a jeho jednotlivé výzvy – info pro AKČR. 

AZZS ČR vydá v nejbližší době společné prohlášení svých členů k právě probíhající soudní kauze 

nemajetkové újmy způsobené údajně nesprávným postupem ZZS JMK . 

Členská schůze AZZS schvaluje společné zasedání ekonomických a technických náměstků ZZS ve 

společném termínu a lokalitě, společně s členskou schůzí AZZS ČR, 1 x ročně. Organizačně zajistí AZZS 

ČR, hrazeno bude jednotlivými ZZS. 
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Členové AZZS ČR obdrželi samolepky s logem AZZS ČR k polepu vozidel a materiálu jednotlivých členů 

ve dvou velikostech. V této souvislosti navrženo využití loga AZZS ČR na všech dokumentech 

požívaných členy AZZS. 

MUDr. Jiří Mašek se zúčastní dalšího jednání na MMR ohledně programu IROP a bude informovat 

ostatní členy AZZS ČR. 

Členové AZZS navrhnou prezidentovi AZZS ČR kandidáty na cenu AZZS ČR na rok 2016. 

 

 

 

 

 

 

       MUDr. Marek Slabý, MBA 

                          prezident AZZS ČR  


