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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR  
    

Zapsala                             Datum a místo: 
 
Bc. Michaela Málková                                                        11. 11. 2015, Jihlava  
 
Zápis ověřili 
 
MUDr. Marek Slabý, MBA 
MUDr. Jiří Mašek                 
MUDr. Martin Houdek 

 
Přítomni:  
 
Ing. Naděžda Knězková, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 
MUDr. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje 
MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje 
MUDr. Pavel Hrdlička  - ZZS Plzeňského kraje 
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje 
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy 
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje 
MUDr. Petr Novotný – ZZS Kraje Vysočina 
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje 
MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje 
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 
 
Omluveni:  
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 
MUDr. Roman Sýkora, PhD. – ZZS Karlovarského kraje 
 
Hosté:  
JUDr. Radek Policar - náměstek pro legislativu a právo, MZ ČR 
Mgr. Radim Bureš - ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení, MZ ČR 
Mgr. Radek Holiš, MBA – projektový manažer, Geminas, SE 
JUDr. Pavel Müller   
Ing. Filip Maleňák 
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1. Program jednání členské schůze  
 
 Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 9. 11.2015. Akceptován bez 

 připomínek a doplnění.  

 

2. Tendr -  Letecká záchranná služba  

 

Diskuze se zástupci MZ ČR (Mgr. Bureš, JUDr. Policar) k zadávací dokumentaci na tendr LZS. 

  

Klíčovým tématem diskuze bylo stanovení provozu letové pohotovosti. Členové AZZS ČR se 

shodli na požadavku 12 hodin v zimních měsících a 14,5 hodiny v letních měsících. Dalším 

požadavkem, který by měl být bezpodmínečně uveden v zadávací dokumentaci je vybavení a 

certifikaci pro práci v podvěsu. Dle vyjádření Mgr. Bureše /MZ ČR/ je tento požadavek 

problematický a byl rozporován Úřadem pro civilní letectví, protože práci v podvěsu není 

udělena certifikace. Členové AZZS ČR se domnívají, že tato podmínka se musí v zadávací 

dokumentaci objevit a priori jako možnost. Pokud by tento požadavek nebyl zohledněn a 

akceptován, činnost LZS by se tak významně vrátila ke svým počátkům. To je zcela 

nepřípustné, jednak s ohledem na objem vynaložených prostředků, které byly v průběhu let 

investovány do techniky a výcviku, jednak s ohledem na zkušenosti z této oblasti vyspělých 

evropských států. Diskutováno i technické zázemí některých heliportů a současně 

neexistence statutů, které by tuto problematiku blíže upravovaly.  

  

 AZZS ČR k této záležitosti vyjádří své stanovisko, které bude předloženo ministru 

 zdravotnictví.  

   

3. Fond zábrany škod  

 

Česká kancelář pojistitelů odmítla s okamžitou platností možnost financovat z Fondu zábrany 

škod pořízení OOPP, pro rok 2016 by nadále uplatnitelnou položkou měly zůstat pneumatiky.  

 

AZZS ČR považuje za důležité vstoupit do jednání s komisí Fondu zábrany škod z důvodu 

ujasnění uplatnitelných položek vzhledem k výši prostředků alokovaných pro zdravotnické 

záchranné služby. Postup bude koordinován s OKBŘ MZ ČR – vytvoření návrhu společné 

metodiky.  

 

4. Program  - Bezpečnostní výzkum České republiky 

Mgr. Bureš informoval členy o programu – Bezpečnostní výzkum 2010-2015, do kterého se 

mohou zapojit i zdravotnické záchranné služby. Bližší informace k programu poskytne Ing. 

Jaroslava Hejdová z MZ ČR. 
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Program bude realizován veřejnou soutěží a byl navržen z důvodu potřebnosti zvýšení 

bezpečnosti státu a občanů s využitím nových technologií, poznatků a dalších výsledků 

aplikovaného výzkumu v oblasti identifikace, prevence a ochrany proti nezákonným jednáním 

poškozujícím občany ČR, organizace nebo struktury, statky, infrastruktury a proti přirozeným 

nebo průmyslovým pohromám. 

5. Vyúčtování zdravotní péče pacientům - uprchlíkům  

V rámci této problematiky byl vznesen dotaz na JUDr. Policara, aby objasnil, která instituce je 

 oprávněna uhradit poskytnutou zdravotní péči zdravotnickému zařízení. V praxi dochází k 

rozporu mezi Cizineckou policií a Zařízením služeb Ministerstva vnitra. Odmítají úhradu 

zdravotní péče  ošetřených pacientů a argumentují tím, že úhrada bude možná pouze 

v případě, že pacient bude oficiálním žadatelem o azyl v ČR.  

 JUDr. Policar (MZ ČR) poskytne členům AZZS ČR kontakt na odborníka z oblasti azylové 

 politiky, případně dojde k vypracování metodického pokynu MZ ČR pro tuto oblast.  

6. IROP  

Na jednání byl pozván Mgr. Radek Holiš, MBA, zástupce konzultační firmy Geminas, SE 

vybrané pro sestavení dokumentace v rámci projektu IROP pro ZZS. Mgr. Holiš seznámil 

účastníky s aktuální situací v přípravě vyhlášení výzvy a následnými potřebnými kroky 

(příprava technické specifikace jednotlivých projektů, příprava projektové dokumentace pro 

případné stavby, atd.).  V rámci jednotlivých ZZS byly diskutovány specifické podmínky 

realizace projektu a případná žádost na MMR, aby žadatelem mohly být jednotlivé ZZS. 

Diskutován byl projekt kybernetické bezpečnosti včetně bezpečnostních auditů jednotlivých 

subjektů. 

7. Prezentace aplikace Záchranka 

  

V návaznosti na prezentaci projektu Záchranka, který byl členům AZZS ČR představen na 

jednání členské schůze dne 25. 2.2015, byla Ing. Maleňákem a JUDr. Müllerem představena 

finální verze mobilní aplikace Záchranka. Prostřednictvím mobilní aplikace ZÁCHRANKA 

v inteligentním telefonu pacient v případě nouze kontaktuje ZOS ZZS, odešle přesnou polohu 

místa, kde se nachází a další informace, které usnadní následné poskytnutí přednemocniční 

neodkladné péče. V současné době probíhá testování na zdravotnických operačních 

střediscích ZZS Jihomoravského kraje, ZZS Královéhradeckého kraje a ZZS Olomouckého kraje 

a počítá se s plošným zapojením všech  ZZS v České republice. Bližší informace jsou dostupné 

na webu: www.zachrankaapp.cz. 

 

 

http://www.zachrankaapp.cz/
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8. Hospodaření AZZS ČR 

 

 Přehled hospodaření AZZS ČR je rozesílán členům začátkem každého měsíce. Členové byli 

 seznámeni s aktuálním stavem finančních prostředků na bankovních účtech AZZS ČR. 

 V návaznosti na tuto skutečnost byly projednány základní položky hospodaření AZZS ČR na 

 rok 2016.  

 

 

Hlasování o základních položkách hospodaření AZZS ČR v roce 2016: 

 

1) Schválení hospodaření k 11. 11.2015  - pro 13, proti 0, zdržel se 0  

2) Příspěvek na rok 2016 ve výši 20.000,- Kč, splatný k 30. 6. 2016 – pro 13, proti 0 

3) DPP administrativa – hodinová sazba 200,-Kč – pro 13, proti 0, zdržel se 0 

4) DPP webové stránky – hodinová sazba 150,- Kč – pro 13, proti 0, zdržel se 0 

5) DPP pojišťovny – hodinová sazba 100,- Kč -  pro 13, proti 0, zdržel se 0 

6) Návrh na snížení odměny prezidenta (Dr. Slabý) – pro 1, proti 11, zdržel se 1  

7) Odměna prezidenta za kalendářní rok 2016 - 120.000,- Kč – pro 11, proti 1, zdržel se 1 

8) Členství v UZS – roční poplatek 45.000,- Kč/ rok – pro 12, proti 0, zdržel se 1 

9) Platby konzultací v projektech IOP, IROP v kompetenci prezidenta - pro 12, proti 0, zdržel se 1 

 

 

9. Systém Rendez-vous – rozpor o podobě záznamu v dokumentaci lékaře posádky RV a 

zdravotnického záchranáře v posádce RZP  - dotaz odborového svazu zdravotnictví na MZ 

ČR) 

  

Široká diskuze členů k problematice. Jednotným stanoviskem všech přítomných členů je, že 

se dokumentace pořízená lékařem v posádce RV se může lišit (fyz. vyšetření a prac. diagnóza) 

od zdravotnické dokumentace zdravotnického záchranáře v posádce RZP. Určující je časová 

posloupnost vyšetření pacienta.  

Probíhá-li vyšetření ve stejné době, vyplní obě posádky stejné hodnoty. Dojde-li k oddělení 

posádek, vyplňuje a doplňuje dokumentaci vedoucí posádky, která pacienta transportuje do 

cílového zdravotnického zařízení.  Transportují-li pacienta obě posádky společně, nosnou 

dokumentací je dokumentace lékaře RV. Problém bude nutno vyřešit do budoucna v systému 

mobilního zadávání dat, kde by mohlo docházet v rámci přenosu dat k jejich kolizi.  

  

10. Dohodovací řízení, problematika úhrad 

Cena bodu na rok 2016 zůstává na základě dohody uzavřené v rámci DŘ na 1,11 Kč/bod pro 

odbornost 709 a 1,10 Kč pro odbornost 799. Pro rok 2016 dochází k navýšení hodnoty práce 

nositele výkonu v kalkulačních listech (cca 3 %) – členům AZZS ČR zaslán dopis MZ ČR. Na rok 

2017 bude AZZS ČR požadovat navýšení hodnoty bodu min. 1,12 Kč/bod.  
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Požadované kódy pro odbornost 709 i 799 na rok 2017 vydány v číselníku zdravotnických 

výkonů. AZZS ČR požaduje možnost vykazování kódu 06 714 pro odbornost 709 i 799. 

Případné zastropení min. na hodnotě uvedené v dohodě se ZP pro rok 2015. Prezident 

pověřen projednáním vykazování laryngeální masky i u kódu 06 713. Prezident projedná 

problematiku úhrad se ZP do konce roku 2015 nebo ihned počátkem roku 2016. 

MUDr. Gřegoř upozornil na problém s úhradou vykázaného použití laryngeální masky 

v souvislosti s kódem 06 714 a stanovisko zdravotní pojišťovny, která tuto masku chybně 

zaměnila za masku kyslíkovou.  

 

11. Memorandum AZZS ČR a HZS – First Responder 

  

Dne 12. 10. 2015 byl členům AZZS ČR e-mailem rozeslán návrh memoranda o zapojení 

jednotek PO v oblasti přednemocniční péče formou předlékařské první pomoci na vyžádání 

uzavřené mezi MV ČR- generálním ředitelství HZS ČR a AZZS ČR.  

Toto téma bylo účastníky široce diskutováno, stanovisko členů není jednoznačné. Byl tedy 

 stanoven termín pro podání připomínek do 20.11.2015. Zásadní připomínkou je použití 

termínu First Responder v memorandu a jeho nahrazení termínem První pomoc na vyžádání. 

Prezident AZZS ČR zapracuje připomínky do návrhu, který předložilo MV ČR GŘ HZS do 

27.11.2015. JUDr. Valenta následně provede odborné posouzení právní stránky dokumentu 

tak, aby jednání mezi oběma zúčastněnými stranami mohlo být konsensuálně uzavřeno do 

konce roku 2015.  Dokument bude předán prezidentem na GŘ HZS ČR.  

  

 

12. Vodní záchranná služba  

 

MV ČR - generální ředitelství HZS ČR předložilo AZZS ČR dne 18.6.2015 k dalšímu projednání 

 dokument se Standardy pro subjekt VZS ČČK pro zásahovou činnost v rámci Integrovaného 

 záchranného systému.  V rámci řešení této problematiky na celorepublikové úrovni byly ZZS 

 požádány zřizovatelskými odbory příslušných krajů, aby předložily svá stanoviska 

 k zapojení Vodní záchranné služby ČČK do systému IZS. Zástupcem v pracovní skupině MV ČR 

pro problematiku VZS zůstává prezident AZZS ČR.  

 

 

13. Zákon č. 95/2004 Sb. a č.96/2004 Sb.  

 

Zákon č. 95/2004 Sb.  

Přijetí připomínek AZZS ČR a SUMMK ČLS JEP k tomuto zákonu bylo potvrzeno dne 15.9.2015 

přípisem MZ ČR - Mgr. Podhrázkého s informací o vypořádání připomínek k návrhu novely 

zákona č. 95/2004 Sb. Dále platí připravenost všech členů AZZS ČR a výboru SUMMK ČLS JEP 

ke komunikaci s členy jednotlivých klubů PS ČR až do přijetí novely.   
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Zákon č. 96/2004 Sb. 

MUDr. Slabý přednesl návrh na upořádání profesního zařazení do jednotlivých stupňů 

 záchranářských oborů podle výše vzdělání a kompetencí, studijního programu a platového 

zařazení, který bude dále konzultován se zástupci profesních a odborových organizací 

zdravotnických záchranářů a event. předložen Mgr. Alici Strnadové, MBA, ředitelce odboru 

ošetřovatelství a nelékařských povolání. Návrh bude členům AZZS ČR poskytnut 

k připomínkám.  

 

14. Rescue Me 

 

Členové AZZS ČR obdrželi informační materiál k projektu Rescue me – unikátní triko 

s postupem resuscitace, s osobními údaji, s registrací v databázi systému. MUDr. Slabý 

členům AZZS ČR představil vizi autorů projektu, včetně záměru vytvořit zajišťovací fond pro 

pracovníky ZZS, který by byl naplněn výtěžkem z prodeje trik a registračních poplatků. 

Vyjádření členů AZZS ČR k tomuto tématu bude realizováno prostřednictvím e-mailové 

konference do 15.12.2015.  

 

15. Digitální vs. analogová síť LZS – řešení – Ing. Repko 

 

Ing. Repko, ve svém příspěvku, informoval o jednání s MV ČR, týkající se radiofonního spojení 

posádky LZS a pozemních posádek ZZS.   

Hlavním důvodem diskuze je  problém se stávajícím systém Matra, který je  pro LZS 

 nevhodný, neboť nebyl pro LZS plánován a konstruován (sklon antén, vysoký počet 

převaděčů, překryv buněk, ...). 

 

Diskutovaný projekt předpokládá dvě možnosti řešení:  

1) Zřízení analogových vysílačů (1-2 na kraj) v rámci celé ČR a vytvoření analogové sítě 

2) Úprava systému Matra Pegas 

   

 Členská schůze AZZS ČR pověřuje Ing. Repka k dalšímu jednání s Leteckou službou policie ČR a 

 MV ČR. 

 

16. Různé  

 

MUDr. Hrdlička předal účastníků publikaci MUDr. Josefa Štorka – Krizový management, 

krizová připravenost, medicína katastrof.   
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MUDr. Mašek navázal na MUDr. Hrdličku a informoval členy AZZS ČR o aktivitách Společnosti 

 krizové připravenosti ve zdravotnictví a vyzval přítomné ke zvážení možnosti nominace 

 pracovníků KP ke členství v uvedené společnosti. Nyní je společnost aktivní mj. v zajišťování 

činnosti Biohazard týmů. Členský příspěvek je 500,- Kč/ rok, v případě individuálního členství 

(vedoucí kriz. připravenosti), resp. 2000,- Kč za kolektivní (přidružené) členství (pro 

pracovníky Biohazard týmu do cca 10 osob). Podrobné informace a materiály budou členům 

AZZS ČR rozeslány e-mailem.  

MUDr. Slabý předložil návrh společenského a profesního oděvu (uniformy), který byl 

prezentován na Dostálových dnech (v současnosti využívání ZZS JčK). Fotografie budou 

rozeslány všem členům.   

Problematika jazykových kurzů pro operátory ZOS, nový systém Lifenet, SPIS a typová činnost 

budou řešeny e-mailovou konferencí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         MUDr. Marek Slabý, MBA 

               prezident AZZS ČR 


