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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR 2 2019 
    

Zapsal                               Datum a místo: 
 
MUDr. Marek Slabý, MBA                                                    26.6.2019, Hotel Klášter Želiv   
 
Zápis ověřili 
Ing. Vladislava Filová 
MUDr. Ilja Deyl 
             

 
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. Jiří Knor, Ph.D. – ZZS Středočeského kraje 
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová – ZZS hl. města Prahy 
MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje 
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 
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 
MUDr. Jan Weinberg, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje 
 
Omluven:  
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 
 
 
Hosté:  
Zástupce Nadačního fondu Kryštůfek Ing. Jan Svoboda 
Omluvena MUDr. Eva Smržová, ministerský rada MZČR 
 

 

Program jednání členské schůze  
 
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 24.6.2019. Akceptován všemi 

členy bez připomínek a doplnění.  
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1. Dohodovací řízení na rok 2020 a jednání se ZP, dohoda se ZP v DŘ o ceně bodu na 

rok 2020 

MUDr. Marek Slabý seznámil členy ČS se závěrečným protokolem z DŘ (byl zaslán i e 

mailem), vysvětlil důvody, proč a jakým způsobem byla jednání DŘ o ceně bodu 

kombinována s výsledky jednání PS MZ ČR . Výsledkem jednání je částka dojednaná 

na rok 2019, navýšená  na rok 2020 v důsledku pohybů ceny bodu a navýšení počtu 

bodů za výkon ve výši + 330 mil Kč pro všech 14 ZZS. Tabulku s propočty provedenými 

p. Dvořákovou zašle M. Slabý všem členům AZZS ČR. 

 

Schváleno všemi přítomnými členy 

2. Vrácené dávky, vykazování, nesmysly při revizní činnosti ZP 

V rámci tohoto bodu byla diskutována různá krajská specifika v revizní činnosti ZP  

(zejména VZP), kdy je odmítáno proplacení výkonů, které ostatní ZP standardně 

hradí, nebo v některých krajích je hrazeno, v jiných ZP vrací dávky apod. Veškeré 

zachycené případy budou zdokumentovány (soustředí M. Slabý) a během července – 

září 2019 bude vyvoláno jednání s VZP ČR, případně svazem ZP k narovnání těchto 

problémů a diskrepancí a stanovení jasných pravidel. 

 

Bez hlasování 

3. Indikátory pro ZP – zneužívání 

V úvodu široká diskuse na téma zneužívání resp. nadužívání ZZS. Komentovány články 

v časopisu UM, mediální výstupy až excesy různých zaměstnanců či představitelů ZZS, 

které jsou nejednotné a mnohdy naprosto protichůdné, což samozřejmě řešení 

problému nepřispívá. ČS konstatovala, že ZZS jsou zcela jednoznačně využívány jinými 

segmenty zdravotních služeb i pacienty nad rámec úkolů stanovených jí zákonem 

374/2011 Sb. a prováděcí vyhláškou. Tento stav vyplývá z řady problémů českého 

zdravotnictví, včetně personálních a je nutno jej řešit systémově (rozhodně ne 

poplatky vybíranými ZZS), přičemž rozhodně nelze přistoupit na to, že ZZS by se měla 
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do budoucnosti stát všeobjímající službou na pomezí nemocniční a přednemocniční 

péče služby sociálního, komunitního a podobného charakteru. Naopak je třeba 

vyvinout snahu, aby ZZS měla regulérní možnost pacienta, resp. klienta požadujícího 

služby mimo indikační spektrum dané zákonem a vyhláškou o ZZS přesunout jinému 

segmentu zdravotní péče (DZS, Hospicová péče, Agentury domácí péče……), přičemž 

tento klienta převezme a nazná-li na místě potřebu využití ZZS, standardním 

způsobem ji přivolá. V rámci diskuse opakovány veškeré již probírané aspekty 

finanční, personální, rizika nedostupnosti sil a prostředků v případě výjezdu nejvyšší 

naléhavosti atd.  

Na žádost MZ ČR a VZP během DŘ a v rámci diskuse PS pro reformu primární péče MZ 

ČR byl vytvořen návrh sady 5 pomocných diagnóz, které by po vyplnění do Záznamu o 

výjezdu indikovaly ZP právě situace, kdy ZZS zasahuje u pacientů, kteří vykazují 

známky požití alkoholu a omamných látek, kdy byla posádka ZZS odmítnuta cílovým 

zdravotnickým zařízením a kdy posádka ZZS suplovala jiný segment primární péče či 

sociální služby. Nejde o vytvoření přesných statistik, ale možnost vytvořit si náhled na 

rozsah problému, který vychází z reálných výjezdů ZZS. Návrh signálních DG obdrží 

členové ČS, zástupci SUMMK a ZP. 

 

Po delší rozpravě schváleno všemi přítomnými členy. 

4. Urgentní příjmy, návaznost primární a nemocniční péče  

MUDr. Slabý informoval o jednání PS pro reformu primární péče, jejíž doporučení se 

odrazí v Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví do roku 2030 (MZ ČR) a obsahuje 

body týkající se vybudování sítě urgentních příjmů a návaznosti LPS na UP. 

Současně podána informace o schválení 5 kódů pro vykazování zdr. péče na 

odděleních UP jako základní předpoklad pro jejich fungování (u stávajících) a 

budování sítě UP až na úroveň „okresních“ nemocnic. 

 

Bez hlasování 
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5. „Zajišťovací fond“ pro záchranáře. Pravidla získávání prostředků, rozdělování, účast 

v dozorčích orgánech…….. 

Vzhledem k dlouhodobě diskutované potřebě vzniku nadačního fondu pro záchranáře 

v tísni, obdobnému, jakým disponují ostatní složky IZS (nedá se však předpokládat 

jeho vznik při MZ ČR či AK ČR)  a přijetí finančních prostředků od HC Sparta z projektu 

Sparta vzdává hold v letošním roce, rozhodla se ČS AZZS ČR, že vytvoří Nadační fond, 

který umožní podporu zaměstnanců ZZS a jejich rodin, pokud se ocitnou, zejména 

v souvislosti se svým nasazením v ZZS, v těžké životní tísni (zranění, úmrtí, 

dlouhodobá nemoc apod.). Fond bude určen pro zaměstnance všech 14 ZZS zřízených 

dle zákona 374/2011 Sb.. S ohledem na celorepublikovou působnost a administrativní 

a právní náročnost tohoto projektu, nemožnost využití prostého transparentního 

účtu a další aspekty, rozhodla se AZZS ČR, že osloví společnost Kapitol resp. Nadační 

fond Kryštůfek, se kterým má dlouholeté, vynikající zkušenosti při vzájemné 

spolupráci a podpoře ZZS a jehož pracovníci jsou schopni tuto záležitost 

administrativně a legislativně zpracovat tak, aby celá záležitost byla naprosto 

transparentní a v souladu s platnou legislativou. 

 

Schváleno všemi přítomnými členy 

Po schválení založení nadačního fondu přizván k jednání předseda správní rady 

Nadačního fondu Kryštůfek, Ing. Jan Svoboda, který vysvětlil přítomným další postup 

a požádal ČS o nominaci zástupce AZZS ČR do správní rady fondu a dodání pravidel 

získávání a čerpání finančních prostředků do tohoto fondu. 

Pravidla budou dodána zástupcům Nadačního fondu v nejbližší době po odsouhlasení 

všemi členy AZZS ČR  a do správní rady byl nominován JUDr. Josef Valenta (ZZS ZK) 

 

Schváleno všemi přítomnými členy 

 

6. Informace o průběhu příprav tendru na poskytovatele LZS po roce 2020 
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Tento bod připravila MUDr. Eva Smržová, která se z důvodu těchto příprav z účasti na 

ČS omluvila, nicméně členové obdrželi zprostředkovaně základní informace o aktuální 

situaci, které Dr. Smržová sdělila prezidentovi AZZS ČR. 

 

Bez hlasování 

7. P155 v roce 2020 

ČS AZZS ČR bohužel konstatuje, že se nenašel pro rok 2020 uchazeč o pořádání této 

putovní soutěže týmů ZZS. Další případná jednání k tomuto tématu na příští ČS. 

 

ČS bere na vědomí 

8.  Aplikace Záchranka  

Prezident AZZS ČR informoval ČS o nabídce ing. Maleňáka na další rozvoj aplikace 

Záchranka včetně zájmu nabídky kooptovat zástupce AZZS ČR do správních či 

dozorčích orgánů AZ. ČS konstatuje, že základní nastavení Aplikace nadále podporuje 

a oceňuje její přínos pro zpracování tísňové výzvy a operační řízení. Nicméně další 

modality, rozšiřování a vazba na jiné subjekty nejsou bezprostředně spjaty s úkoly 

ZZS. V kontrolních orgánech Aplikace Záchranka jsou již t.č. zástupci některých ZZS a 

není tedy důvodu nominovat do těchto orgánů zástupce ČS ať už z důvodu dalších 

komerčních aktivit AZ nebo i z pohledu případného střetu zájmů atd. 

 

Schváleno všemi přítomnými členy 

9. SPIS pro nemocnice, důchod pro zaměstnance do programu stabilizace  

Prezident informoval ČS o jednání PS MZČR pro personální stabilizaci ve zdravotnictví, 

kam byl předložen ve spolupráci s náměstkyní ministra MUDr. Alenou Šteflovou 

metodický pokyn pro SPIS (měl by být diskutován se souhlasem ministra na poradě 

vedení a následně po připomínkovém řízení vydán metodickým pokynem MZ či jiným 

legislativním aktem). Tamtéž diskutovány možnosti zapojení nemocnic do systému 

psychosociální intervence, financování systému ze strany nemocnic nebo MZ ČR a 

převedení garance z FN Brno na jiný subjekt.  Na jednání též předložena paní 
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náměstkyni možnost odchodu zdravotnických pracovníků ZZS do předčasného 

starobního důchodu bez krácení výše důchodu. (podpora odborového svazu ve 

zdrav.) 

 

ČS bere na vědomí 

10. IROP 2 – vypsání nových výzev pro roky 2021 -2027 

Prezident informoval ČS o svojí účasti na přípravném výboru, rozdělení programu na 

3 části dle základních složek IZS a přípravách projektu.  

 

Bez hlasování 

11. Realizace programů z ESF –  MPSV, podpora vzdělávání pracovníků ZZS 

Informace o komunikaci s Ing. Sýkorovou, vedoucí projektů veřejné správy, MPSV ČR 

na možnost čerpání prostředků. Bohužel obdrženo negativní stanovisko. 

 

Bez hlasování 

12. Zrychlené předávání  z TCTV 112 na linku 155  

Na základě pochybností o funkčnosti systému navrhovaném HZS (viz zápis z jednání 

ČS AZZS ČR ze dne 14.11.2018) proběhl zkušební provoz zrychleného předání výzvy 

včetně přepadu tísňové výzvy do sousedního kraje po 15 s v Kraji Vysočina a 

Jihočeském. Zkušební provoz v trvání 3 měsíce proběhl bez komplikací, k přepadu do 

sousedního kraje nedošlo.  

S ohledem na tuto skutečnost souhlasí všichni přítomní s navrženým modelem a 

pověřují prezidenta AZZS ČR k dalším jednáním s HZS ve smyslu zavedení tohoto 

systému do všech krajů na dobu určitou s následným vyhodnocením a se 

zohledněním problematiky JCTV v Ostravě (zástupce ZZS MsK není přítomen). 

 

13. AML 

Informace o přípravě a financování, využití info 35. 
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14. Systém Matra Pegas po roce 2020 – jednání Řídícího výboru k zajištění, strategii a 

rozvoji mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek a krizového 

řízení 

Radiokomunikační systém IZS Pegas Matra bude modernizován - předpoklad využití 

do roku 2030 

Datová komunikace  - nebudou frekvence v pásmu 700 MHz, bude vysoutěženo a 

vytvořeno jádro nového virtuálního operátora v majetku MV, předpokládá se využití 

frekvencí v pásmu 400 MHz 

 

15. Seznámení s informací z jednání na MPO, k problematice tísňové komunikace 

podle evropského kodexu pro elektronické komunikace (AZZS zastoupena Ing. 

Repkem -ZZS UK) 

Jednání se zúčastnili zástupci ministerstev – MPO, MV, Mzd, MZahr, složek HZS, PČR a 

operátorů 

Jednalo se o řešení příjmu tísňových výzev i prostřednictvím dalších způsobů přenosu 

– SMS, datové přenosy 

K věcnému řešení problému: 

Zejména se jedná o komunikaci s tělesně postiženými spoluobčany, tak aby jim byla 

umožněna rovnoprávná komunikace s tísňovými linkami. 

 

16. Informace z jednání operátorů se zástupci složek IZS na GŘ HZS, k problematice 

tísňových volání přes WiFI sítě. 

 

Operátoři provozují volání nejen ve svých vlastních sítích, ale v případech, kde je 

dostupná wifi síť (veřejná, soukromá apod.) a u telefonů, podporující tuto technologii, 

umožňují volání i přes tyto sítě. Projednána všechna případná omezení při využití 

tohoto volání 
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17. Postup po ukončení udržitelnosti IOP 11 - Krytí provozních nákladů NIS IZS - ZZS  

ČS AZZS ČR předpokládá jednotný postup všech ZZS po roce 2020, tj. po skončení 

udržitelnosti projektu a pověřila Ing. Filovou přípravou společného materiálu na  

veřejnou zakázku týkající se provozních nákladů NIS IZS na další období.  

 

Schváleno všemi přítomnými členy 

18. Různé 

Odchod ředitele ZZS Olomouckého kraje  

Web AZZS pro všechny ZZS 

 

 

 

V Želivi dne 26.6.2019 

 

 

 

         MUDr. Marek Slabý, MBA 

               prezident AZZS ČR  


