Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR
Zapsala :
Bc. Michaela Málková

Datum a místo:
15. 6. 2016 Jihlava

Zápis ověřili
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Ilja Deyl
MUDr. Jiří Mašek
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Bc. Petr Bureš – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje
Ing. Vlastimil Stehlík - ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje
Ing. Milan Klusák, MBA - ZZS Jihomoravského 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
MUDr. Petr Šmejkal – ZZS Olomouckého kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
Omluveni:
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Pavel Hrdlička - ZZS Plzeňského kraje

1. Program jednání členské schůze
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 13. 6. 2015. Akceptován bez
připomínek a doplnění.
2. Navýšení platů o 10% na rok 2017
Za účelem skutečného výpočtu a přehledu o navýšení mzdových nákladů (10%), které je
plánované od roku 2017 byla shromážděna data jednotlivých ZZS. Na základě těchto
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podkladů prezident AZZS ČR osloví MZ ČR a Asociaci krajů s požadavkem na řešení navýšení
provozních příspěvků ZZS, které nelze pokrýt z příjmů od zdravotních pojišťoven (bylo by nutno zcela
změnit systém úhrady nebo min. strukturu jednotlivých kalkulačních listů). Jednotlivé ZZS s odkazem
na přípis adresovaný MZ ČR a AK ČR osloví své zřizovatelské odbory a upozorní je na tuto situaci.

3. IROP
MUDr. Mašek přednesl účastníkům aktuální informace k projektu IROP, resp. k jednotlivým výzvám.
Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém
Ukončen příjem žádostí o dotaci projekt k 15.6.2016. V rámci plnění a posuzování jednotlivých kritérií
bude přihlíženo i k datu podání přihlášky.
Výzva č. 27 Vzdělávací a výcviková střediska IZS
O dotační titul je možné žádat do 31. 1. 2018. V rámci ZZS je projekt využitelný zejména k nákupu
resuscitačních modelů (čerpání pro ZZS je ohroženo konkurenčním projektem HZS).
Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní
složky integrovaného záchranného systému (dále také IZS), zaměřených na rozvoj dovedností,
odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. V rámci této
výzvy budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a
technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci
stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.
Výzva č. 36 Stanice IZS bude vyhlášena 1.7.2016
Podpora je zaměřena na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanice
základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby
mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd
složek IZS k mimořádné události.

4. Fond zábrany škod
Prezident informoval účastníky o jednání s Českou kanceláří pojistitelů, které proběhne dne
17.6.2016. Žádost na FZŠ je zpracována dle stanoveného klíče k výpočtu.
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5. Krizová připravenost
Členové AZZS ČR se v rámci diskuze shodli na stanovisku k žádoucímu přehodnocení budoucího
poskytování příspěvku na financování krizové připravenosti. V současné době jsou již u většiny ZZS
vyčerpány možnosti k nákupu prostředků na zajištění krizové připravenosti. Současná situace
vyžaduje přístup, který by v rámci uznatelných položek zahrnoval kompletní provozní náklady včetně
mezd pracovišť krizové připravenosti a vzdělávacích a výcvikových středisek.
Prezident byl členy pověřen k řešení této problematiky s MZ ČR a AK ČR.
6. Dohodovací řízení
Prezident informoval účastníky o průběhu Dohodovacího řízení, které skončilo pro rok 2017
dohodou. Původní návrh ZZS na navýšení hodnoty bodu na 1,12 Kč u všech typů výkonů nebyl přijat,
dohoda uzavřena na kompromisním návrhu 1,12 Kč/bod u zdravotnických výkonů.
Pracovní skupina MZ ČR pro tvorbu výkonů schválila požadované zveřejnění registračních listů pro
výkony 79111 a 06713 (zamezení neshod se ZP).

7. Letecká záchranná služba
Lhůta podání nabídky na provozovatele šesti základen do 29.7.2016. Diskutovány aspekty
provozování LZS a AČR a PČR v JčK a JMK. Dále diskutovány odborné aspekty dalšího rozvoje LZS.

8. Třídící karty pro mimořádnou událost
Na základě připomínek většiny ZZS vznesen požadavek na modifikaci jednotné třídící karty pro MU
(celá ČR) ve smyslu jejího zjednodušení z důvodu narůstající pravděpodobnosti řízení zásahu NLZP a
rostoucího rizika zvýšení incidence MU. Prezident pověřen oslovením výboru SUMMK. Nabídnuta
spolupráce s výzkumným týmem UVN Střešovice.
9. Školení řidičů
AZZS podporuje vzdělávání řidičů ZZS a bude podporovat i zařazení těchto vzdělávacích programů do
programů VOŠ, nikoli jako komerční aktivitu.
10. Cena AZZS
Do 31.7.2016 budou předány paní Málkové nominace a podklady s fotografií a krátkou anotací
nominovaného na cenu AZZS ČR za rok 2016.
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11. Různé
a) Memorandum HZS – všeobecná deklarace, která vyjadřuje způsob spolupráce mezi HZS a
ZZS. A definuje oblast součinnosti obou složek. Některé kraje trvají na změně, bude dále
diskutováno.
b) Zhodnocení trendu počtu výjezdů - meziroční srovnání počtu výjezdů za I. pol. 2014-2016
k 30.6.2016
c) Samolepky – financování z FZŠ. V případě zájmu budou vytvořeny jednotně pro celou ČR.
d) EKP a MZD - sjednocení registrů, jednotné požadavky, statistiky, LPZ…. Společné jednání
techniků ZZS využívající EKP a MZD – svolá ZZS Ústeckého kraje.
Základní jednotící prvky:




Statistika UZIS
Jednotná dokumentace
Jednotný tiskový výstup

e) Projednání stanovisko ČLK, MZ ČR a VZP k prohlídkám zemřelého.
f) MUDr. Petr Kolouch, MBA - manuál pro komunikaci s cizinci.
g) Problematika inspektora provozu na mimopražských ZZS.
h) Problematika záchranáře jako úřední osoby – přítomní členové AZZS nepovažují za vhodné,
případný trestní postih útočníka je upraven platnou legislativou.

MUDr. Marek Slabý, MBA
prezident AZZS ČR
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