
Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2011

Zapsal Datum a místo:

MUDr. Marek Slabý 16. 2. 2011 , 19.00- 22.10 hodin,

Hotel Pupp, Karlovy Vary

Zápis ověřil

MUDr. Tukinski

MUDr. Vaňo

Účastníci

MUDr. Marek Slabý ZZS JčK

MUDr. Ilja Deyl ZZS ÚK

MUDr. Ivo Tukinski ZZS KvK

MUDr. Martin Houdek – ZZS SčK omluven

Ing. Milan Klusák ZZS JmK

MUDr. Pavel Svoboda ZZS PaK

MUDr. Ivo Mareš ZZS OK omluven

Ing. Vladislava Filová ZZS KV

MUDr. Roman Sviták ZZS PK

Bc. Mackovík Stanislav ZZS LK omluven

MUDr. Anton Vaňo ZZS ZK

MUDr. Ladislav Žabka ZZS KHK

MUDr. Roman Gřegoř ZZS MsK – omluven

Hosté: 0



Téma:

1. Předložení a schválení programu jednání VH AZZS ČR

Schválen všemi hlasy

2. Zpráva předsedy AZZS o činnosti v roce 2010

 dohodovací řízení- v dohodovacím řízení na rok 2011 se nepodařilo navýš it
hodnotu bodu, nicméně přesto skončila v dané situaci dohodou. Výkon jako
jedna z možností zvýšení úhrady ZZS , diskutováno jako návrh pro další
jednání vzhledem k dalším úhradám ve vztahu k navyšování mezd lékařů a
akci Děkujeme, odcházíme….

 úhradová vyhláška - diskuse ohledně návrhu na rok 2011, který byť byl komisí
MZ schválen, nebyl ministerstvem akceptován / zohlednění činností posádek
RZP/ .
V současné době vysoce aktuální nutnost navýšení hodnoty bodu z důvodu
významného nárůstu tarifních mezd u lékařů. Avizováno dopisem hejtmanům i
ministrovi zdravotnictví.

 Webové stránky AZZS – vzhled, náklady – bez připomínek
 Admin. Pracovnice - schváleny náklady a rozsah činnosti
 IOP - zpráva o činnosti, aktuální stav viz další diskuse
 Projekty UZS – p. Málková, prezentace rozeslána e mailem předem
 Asociace hejtmanů – spolupráce se zlepšuje, dochází k výměně připomínek a

koordinaci postupu v rámci zákona o ZZS a jiných připravovaných norem, t. č.
intenzivní spolupráce při přípravě řešení dopadů D.O

 Porady náměstků provozních a ekonomických vč. společných výstupů – jeví se
jako žádoucí a užitečné, bude pokračovat, Dr. Slabý prověří, zda byl odeslán
poslední zápis z porady

Schváleno všemi hlasy

3. Zpráva o stavu hospodaření  AZZS k 31. 12. 2010

 předloženo vyúčtování za rok 2010- Dr. Slabý
 zdůvodnění jednotlivých položek - Dr. Slabý

Schváleno všemi hlasy

4. Problematika zákona o ZZS – výstupy z pracovní skupiny Slabý, Deyl

 Viz citované připomínky AZZS k vnitřnímu připomínkovému řízení
 Rozsáhlá diskuse k některým paragrafům, zásadní problém s poslední

verzí paragrafu o dostupnosti ZZS ve vnitř.připomínkovém řízení. Toto
znění je považováno za naprosto likvidační pro ZZS, ale i kraje a MZ .
V každém případě nutno přepracovat !!!!!!!!! Dále diskutováno



s nesouhlasem vyřazení paragrafů o náležitostech zaměstnanců . AZZS
upozorňuje na to, že ZZS je dle znění nového zákona záchranným sborem
jako ostatní základní složky IZS, jsou jí uloženy povinnosti, ale
zaměstnanci ZZS požadují i stejná práva ……………………….

5. Spolupráce AZZS – SUMMK

 Probíhá od minulého roku aktivně, předseda AZZS se účastní jednání
předsednictva SUMMK, naopak MUDr. Šeblová zvána na VH AZZS ČR ,
nedochází ke zbytečnému dublování aktivit, společná podpora při jednání ch se
ZP a jinými institucemi shledána jednoznačně výhodnou a ověřena praxí. Dr.
Slabý

 Tlak na IPVZ , případně na pokračovatele vzhledem ke kvalitě vzdělávání
v oboru UM – nyní zjevná insuficience, nulová výměna informací

 Problematika testu 1.pomoci - v žádném případě nepředávat mimo obor
 V posledních měsících velmi úzká spolupráce se SU MMK , Asociací

záchranářů a Unií záchranářů na tvorbě systému vzdělávání záchranářů
s jasnými a pozitivními výsledky / novela vyhl.424, par 7 a 97 …. /

6. Kofinancování IOP jednotlivými kraji

IOP – problémy financování, problém ZZS Plzeňského kraje – námitka k výši
financování, vyslovena však významná obava z napadení programu v této fázi / zřejmě
však ani není možné /, řada krajů nemá vybraného zpracovatele projektů . Dále viz
usnesení VH.

7. Projekty UZS

Ze strany UZS dochází ke zpožďování termínů, některé ZZS mají problém
s umožněním kursů resp. personálním obsazen ím, mnohde nedůvěra k projektům.
Závěr – p. Málková a Dr. Slabý zvýší tlak na řídící orgány projektů, aby byla zvýšena
intenzita informací a umožněno smysluplné pokračování projektů v rámci ZZS.

8. Různé

 Forenzní riziko vnitronemocničních transportů
 Problematika sekundárních transportů
 Problematika transportu nepostupujíc ího porodu- transportu plodu in utero,

forenzní dopady – závazné stanovisko ČLK  č 3/2007 – odesílající pracoviště
má odpovědnost za odborný dohled při transportu , stanovisko odborné
společnosti gyn . netransportovat, ale rodit na místě – z tohoto důvodu
transportován odborník na dané pracoviště, MUDr. Deyl na doporučení
právního odboru ČLS JEP/ Dr. Mach/ vytvořený dokument o transportu –
předá všem členům AZZS

 Problematika transportu novorozenců na vyšetření
 Problematika prohlídky zemřelého a pitev při náhl ém úmrtí mimo zdravotnické

zařízení



 Vyhláška o Věcném a technickém vybavení… a EN 1789 – závěr: prokázat, že
vozidla ZZS splňují EN 1789 je dodavatel vozidla, nikoli ZZS , není tedy
důvodu, aby AZZS jakkoli vstupovala do probíhajících diskusí mezi MZ a
dodavateli sanitních vozidel.

 Dohodou, že mezikrajské transporty budou vždy apriorně řešeny způsobem „od
sebe“ uzavřen bod na téma mezikrajské spolupráce

Usnesení  VH AZZS ČR ze dne 17.2.2010

I. Příspěvek jednotlivých členů AZZS ČR  ZZS pro rok 2011 činí 20 000,- Kč a bude
uhrazen nejpozději do 30. 6. 2011

II. Předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý je zmocněn členy VH AZZS ČR k úhradě
nákladů na společné celorepub likové akce AZZS ČR včetně např . VH  a porad
ředitelů nebo náměstků  ZZS z krajů, které jsou členy AZZS. Ostatní účastníci si
náklady na akci a např. ubytování hradí sami.

III. Předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý je zmocněn členy VH AZZS ČR k úhradě
členských poplatků Unii zaměstnavatelských svazů na rok 2011, která činí 40 tis. Kč

IV. Předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý je zmocněn členy VH AZZS ČR k úhradě
nákladů na provoz a správu webových stránek AZZS ČR a administrativní sílu,
zpracovávající agendu AZZS.

V. VH AZZS ČR schvaluje předloženou správu o hospodaření AZZS ČR za rok 2010

VI. Předseda AZZS je pověřen k jednání o zvýšení úhrady hodnoty bodu v závislosti na
navýšení mezd lékařů

VII. Po schválení tarifních tabulek ministrem z. každá z členských ZZS zašle kalkulaci na
navýšení finančních prostředků vzhledem k přepočteným úvazkům lékařů .

VIII. VH AZZS upozorňuje kraje, že v případě navýšení tarifních mezd nemoc ničních
lékařů, je nutno dodržet minimálně tot ožnou úroveň i na ZZS, jinak hrozí obdobná
akce  jako D.O. ze strany lékařů ZZS

IX. Předseda AZZS je pověřen trvalou a intenzivní komunikací se zdravotní komisí AK-
veškerá korespondence AZZS – ZK AK bude rozesílána na jednotlivé kraje z důvodu
nedostatečné informovanosti v některých krajích

X. Další VH AZZS ČR Plzeň 14 -15.4 2011



XI. Porady náměstků provozních a ekonomický považuje VH za žádoucí, finanční účast
AZZS ČR schválena VH, výši po schválení programu porady a místa konání schvaluje
předseda AZZS ČR

XII. IOP – problém ZZS Plzeňského kraje – ředitel Sviták projedná s radním, předseda
AZZS případně požádá o spolupráci GŘ HZS , aby nedošlo k zablokování projektu.

M. Slabý


