Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR
Zapsal

Datum a místo:

MUDr. Marek Slabý, MBA

15.11.2017 Hotel ILF, Praha

Zápis ověřili
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Ilja Deyl
MUDr. Jiří Mašek
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Lejsek – 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
Ing. Naděžda Knězková, MBA – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Igor Paar - ZZS Pardubického kraje
MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
Omluveni: Ing. Milan Klusák, MBA - ZZS Jihomoravského kraje

Hosté:
Ing. Filip Maleňák, Ladislav Švába, Patrik Merhaut, Mgr. Karel Kouba

Program jednání členské schůze
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 8.11.2017. Akceptován všemi
členy bez připomínek a doplnění.
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1. Aplikace First Responder – společná platforma, KISS Sharp
Ing. Maleňák a Mgr. Švába přednesli závěry z opakovaných jednání pracovní skupiny,
vytvořené pro zjištění možnosti nasadit aplikaci KISS Sharp pro celoplošné nasazení
v celé ČR (předání formou daru od O2 buď krajům nebo ZZS ).
a. Rozbor možností nákupu a implementace obdobných systémů v ČR
b. Původní nabídka O2
c. Smart funkcionality požadované ZZS od O2 za účelem přijetí
d. Časové rozložení přijetí a výstavby systému
e. Možnost plné nebo částečné notifikace pro jednotlivé ZZS – bloková výstavba
f. Náklady – implementace a cca 20 man day/ na úpravy na 1 ZZS a rok nese O2/
viz prezentace a zápis pracovní skupiny/. Náklady na server a provoz SMS
brány platí jednotlivé ZZS. Případně sdílení na cloudu O2 za cca 4000 Kč /měs.
možnost využívání datového úložiště Kraje Vysočina /zpoplatnění ?/
Doporučení skupiny: začít se systémem zabývat, pokud O2 doprogramuje
požadované funkcionality, odstraní současné nedostatky a předvede v provozu na
HK, nutnost verifikovat mediální výstupy O2 (systém není určen pro každého občana)
Poznámka Dr. Maška k fungování systému HK
Poznámka Dr. Gřegoře k systému a vztahu k GDPR, nutnost zohlednění ve
smlouvě……
Závěr:
ČS AZZS ČR pověřuje prezidenta k dalšímu jednání s O2 ve smyslu zavedení jednotné
platformy KISS Sharp v rámci ČR. Prezident pověří vybraný subjekt analýzou systému
svolávání FR (obecně) z pohledu GDPR pro potřeby AZZS ČR. Prezident zašle zápis,
prezentaci pracovní skupiny a výsledky dalšího jednání s O2.
Pro: 12
Zdržel se: ZZS HMP a ZZS JMK
Proti: 0
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2. Zrychlené předání tísňové výzvy ze 112 na 155, společné memorandum s GŘ HZS
Členové seznámeni s upraveným a připomínkovaným zněním v e- mailové konferenci.
Členská schůze AZZS ČR souhlasí s podepsáním v aktuálním znění a pověřuje
prezidenta k podpisu.
Pro: 13 členů
Zdržel se: ZZS KVK
Proti: 0
ČS AZZS ČR pověřuje prezidenta k dalšímu jednání / ve spolupráci s HZS ČR a PČR/
směřujícímu k odstranění svévole operátorů a výrobců mobilních telefonů, kteří
umožňují nastavením svých HW a SW systémů automatické přepojování linek
155,158 a 150 na linku 112, aniž by volající věděl, že se tak děje.

3. NIS IZS – doporučení pro AKČR
Členská schůze odmítá možnost úhrady NIS IZS požadovanou formou uvedenou ze
strany HZS ČR. Navrhovaný způsob úhrady ze strany ZZS neumožňují rozpočtová
pravidla. Výše úhrady není podepřena žádným objektivně doložitelným parametrem
a nebyla v rámci projektu se složkami IZS projednána a odsouhlasena. Jednotliví
členové AZZS předají negativní stanovisko vedení jednotlivých krajů a prezident předá
stanovisko ČS předsedkyni AK ČR.
Pro: 14
Zdržel se: 0
Proti: 0

4. GDPR – opatření
Diskutován postup v jednotlivých krajích, provedení analýzy, finanční dopady
opatření.
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5. Jednotný pozitivní list
Problematika přesunuta k jednání výboru SUMMK ČLS JEP. Diskuse na úhradou ZUM
a ZULP, nutnost provedení změn v registračních listech, jednání na Poslanecké
sněmovny, MZ ČR a jednotlivých zdravotních pojišťovnách.

6. Pediatrický protokol
Rozklad ředitele ZZS HMP, konstatováno souhlasné stanovisko výboru SUMMK ČLS
JEP, upřesněn text titulní strany, upřesnění společné objednávky a následné
fakturace jednotlivým subjektům AZZS ČR.

7. Hospodaření AZZS ČR
Přehled hospodaření pravidelně zasílán všem členům e mailem, schváleno všemi
hlasy.
Členský příspěvek na rok 2018 25 000,- Kč , splatnost do 30.6.2018
Schváleno všemi hlasy.

Členská schůze navrhuje odměnu prezidenta AZZS ČR ve výši 141 176 tis. Kč/rok.
(vyplatí pí. Málková v termínu únor 2018 – 60 tis. Kč, září 2018 – 60 tis. Kč – po
zdanění.
Schváleno všemi hlasy.

DPP administrativa – pí. Málková) 220,- Kč/hodina
DPP webové stránky (Bc. Kafková) 165,- Kč/hodina
DPP pojišťovny (pí. Dvořáková) 165,- Kč/hodina
Schváleno všemi hlasy.

4

8. Zdravotní pojišťovny, vyhláška 134, dohodovací řízení
Hodnota bodu pro rok 2018 :
odb. 709

zdravotní výkony 1,15 Kč/bod ( v r. 2017 1,13 Kč/bod)
dopravní výkony 1,12 Kč/bod (hodnota jako v r. 2017)

799

zdravotní výkony 1,12 Kč/bod (hodnota jako v r. 2017)
dopravní výkony 1,11 Kč/bod (hodnota jako v r. 2017)

Kyslík u obou odborností = hodnota 1,- Kč/bod (jako v r. 2017)
Body za dopravní výkony zůstávají na hodnotách roku 2017, body za zdravotní
výkony budou nepatrně navýšeny z důvodu zvýšení režie.
AZZS ČR konstatuje, že pro budoucí financování ZZS je výkonový systém v podstatě
vyčerpán a bude požadovat na MZ ČR a ZP přechod na smíšený způsob úhrad
z veřejného zdravotního pojištění.
AZZS ČR podporuje společně se SUMMK návrh nových 5 kódu pro OUP.

9. Matra Pegas – výhled do budoucnosti
Zápis pracovní skupiny IZS předložen v písemné podobě e mailem všem členům AZZS
ČR. K definitivnímu zrušení systému pravděpodobně dojde kolem roku 2020. Zástupci
ZZS zvažují nebo v současné době již vytvářejí jednotlivě záložní, resp. překlenovací
sítě v analogovém nebo evropském digitálním formátu. ČS AZZS ČR předpokládá
celostátní systém pro všechny složky IZS s finančním pokrytím přechodu na nový
systém.

10. Standard vybavení poskytovatelů ZZS pro MU a KS
Standard minimálního vybavení poskytovatelů ZZS pro případ mimořádné události byl
konzultován s OKBŘ MZ ČR (Ing. Hejdová). Dle ČS AZZS ČR nemá smysl vytvářet sklady
pro řešení MU a připravovaná metodika předpokládá minimální vybavení pro
ošetření 100 zasažených. Po zohlednění specifik některých krajů a zapracování všech
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připomínek bude materiál předán do konce roku (nejpozději v lednu 2018) Ing.
Hejdové na MZ ČR.

11. LZS mezikrajská spolupráce (Praha SČK, HK, Vysočina)
Členové ČS AZZS ČR jednoznačně doporučují řídit se při vyžádání a poskytování
letecké výjezdové skupiny výhradně medicínskými kritérii, tj. vyslání skupiny LZS
cestou ZOS, bez ohledu na hranice jednotlivých krajů.
Problematika bude projednávána na setkání vedoucích ZOS

dne 22. 11. 2017

v Pardubicích.

12. Získávání dat a tvorba výstupů pro manažerské řízení ZZS, systémy registrů v ZZS ,
řízení kvality sdílení dat v těchto systémech.
ČS AZZS ČR si uvědomuje zásadní potřebu využití a sdílení jednotným způsobem
zpracovaných manažerských dat a vybraných parametrů jednotlivých ZZS za účelem
zjišťování efektivity, výkonosti a kvality poskytované péče. Současně ČS AZZS ČR
požaduje zkvalitnění výstupů týkajících se přímo poskytované zdravotní péče a
vytvoření kvalitních registrů klinických dat pro manažerské řízení ZZS. Průzkumem
trhu v oblasti manažerských informačních systémů a systémů kvality ČS pověřuje Ing.
Filovou, Ing Knězkovou a MUDr. Koloucha. MUDr. Romana Sýkoru pověřuje k jednání
s Doc. Ing. Duškem pro tvorbu metodiky a report nástroje pro sběr klinických dat.

13. Různé
a) Informace prezidenta k akci BMW – elektromobilita.
b) Diskuse na téma psychointervenční služby při poskytování PNP. ČS AZZS ČR
pověřuje prezidenta k jednání o legislativní opoře, náležitostech psychointervenční
péče a její standardizaci v rámci ČR s garantem SPIS PhDr. Lukášem Humplem
(minimálně definice události, při které mají interventi provést intervenci).
c) MUDr. Kolouch jako vedoucí katedry UM IPVZ nabízí vytvoření sady kurzů
provedení porodu pro záchranáře a lékaře.
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d) MUDr. Slabý informuje ČS AZZS ČR o projednání nového katalogu prací včetně
případného přesunu řidičů ZZS do 8. platové třídy vládou.

e) MUDr. Kolouch informuje ČS AZZS ČR o přípravách oslav 100 let výročí vzniku ČR
v roce 2018 a participaci (včetně provedení) jednotlivých ZZS na slavnostní přehlídce
AČR a jednotek IZS v roce 2018.

f) MUDr. Slabý informuje ČS AZZS ČR o přípravách publikace k výročí vzniku ČR
(Sanitní vozidla na území ČR 1918-2018). ČS AZZS ČR souhlasí s dalším jednáním
s autorem a případnou finanční podporou AZZS ČR v kombinaci s dalšími donory.

g) MUDr. Hrdlička jako člen DR HS ČR, nominovaný za AZZS ČR, informuje o situaci
v HS ČR.

V Praze dne 15.11.2017

MUDr. Marek Slabý, MBA
prezident AZZS ČR
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