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Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 3/2013 
    

Zapsal a                             Datum a místo: 

 

Michaela Málková                                                         6.11.2013, Rančířov u Jihlavy  

 

Zápis ověřili 

 

MUDr. Marek Slabý 

Ing. Vladislava Filová                    

MUDr. Ilja Deyl 

 

 

Přítomni:  

 

MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 

Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 

MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 

Ing. Naděžda Knězková, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 

MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje 

MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje 

MUDr. Roman Sviták  - ZZS Plzeňského kraje 

MUDr. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje 

JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 

MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje 

 

Omluveni :  

 

MUDr. Martin Houdek  - ZZS Středočeského kraje 

MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje 

Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 

Bc. Stanislav Mackovík- ZZS Libereckého kraje 

 

 

 

1. Program jednání VH AZZS ČR  

 

Rozeslán e-mailem dne 29.10.2013, akceptován bez připomínek a doplnění.  
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2. Zpráva o stavu hospodaření AZZS ČR 

 

Členové AZZS jsou vždy začátkem měsíce podrobně informováni o hospodaření 

AZZS ČR a zůstatcích na zřízených bankovních účtech.  Pracovníci zajišťující agendu 

AZZS ČR včetně webových stránek budou v roce 2014 honorováni ve stejném 

rozsahu jako v roce 2013.  

 

3. Výše členského příspěvku AZZS ČR na rok 2014 

 

S ohledem na zůstatek finančních prostředků na bankovním účtu všemi přítomnými 

odsouhlaseno snížení příspěvku na rok 2014 z původních 20.000,- Kč na 10.000,- Kč.  

 

4. Členství v AZZS ČR v Unii zaměstnavatelských svazů v roce 2014 

 

Předseda zhodnotil dosavadní aktivity UZS, které přispěly k prosazení požadavků 

AZZS ČR v rámci legislativního procesu.  

Všichni přítomní členové odsouhlasili pokračující členství v UZS a úhradu členského 

poplatku, jehož výše bude stanovena začátkem roku 2014 (pro rok 2013 činil 

příspěvek 45.000,- Kč). Předseda AZZS ČR se zúčastní jednání orgánů UZS v dalším 

období, případně budou na tato jednání delegováni ostatní členové VH AZZS ČR.  

 

5. Setkání provozně-technických náměstků a ekonomů  

 

Všichni přítomní považují setkání provozně-technických náměstků a ekonomů 

zdravotnických záchranných služeb za jednoznačně přínosnou příležitost, jak navázat 

nové kontakty a sdělit si zkušenosti z praxe.  

Organizačně a programově setkání zajistí Ing. Knězková. Termín setkání je předběžně 

stanoven současně s termínem jednání VH AZZS ČR v I.Q. 2014. 
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6. Právní seminář  - Občanský zákoník od 1.1.2014 

 

Předseda AZZS ČR organizačně zajistí seminář týkající se změn Občanského 

zákoníku v oblasti zdravotnictví na únor 2014 - náhrada škody na zdraví, ochrana 

osobnosti a zdravotní služby, právní vztahy lékař – pacient, atp.  

Pověření oslovit  JUDr. Petra Šustka, Ph.D. -  Centrum zdravotnického práva. 

 

7. Čerpání prostředků na krizovou připravenost 

 

Z jednání na MZČR, které se uskutečnilo dne 17.10.2013 na MZ ČR, lze vyvodit 

závěr ve smyslu toho, že jednotlivé ZZS mohou tyto prostředky využít k nákupu 

čehokoli, co bude z jejich strany obhájeno. Otázkou zůstává, jak bude taková obhajoba 

přijímána při případné kontrole čerpání státní dotace Nejvyšším kontrolním úřadem či 

Finančním ředitelstvím. 

 

Na tomto jednání bylo pracovníky OKŘ MZ ČR přislíbeno členům AZZS ČR zaslat 

písemné vyjádření k držení pohotovostí  - dosud nedoručeno.  

 

 

8. Zpráva o činnosti SPIS  

 

Předseda AZZS ČR seznámil účastníky s průběžnou zprávou o činnosti za rok 2013 

zpracovanou PhDr. Lukášem Humplem, garantem SPIS. Ze zprávy vyplývá, že počet 

intervencí v porovnání s předchozím obdobím narůstá. Organizátoři plánují navázání 

spolupráce se středními a vysokými školami, které připravují do praxe budoucí 

zdravotnické pracovníky. Činnost interventů je v současné době připravována i ve FN 

Brno a FN Ostrava.  

Všichni přítomní se shodli na uzavření smlouvy s FN Bohunice a financování SPIS 

v jejich činnosti v roce 2014 ve stejném rozsahu jako v roce 2013.  
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9. Setkání zástupců vzdělávacích a výcvikových středisek  

 

Předseda AZZS ČR informoval o záměru Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS 

Jčk uspořádat v termínu 23.-24.4.2014 v Českých Budějovicích setkání zástupců 

vzdělávacích a výcvikových středisek. Pí. Krygarová předložila předběžný návrh 

programu setkání  - z výběru témat, např. prezentace vzdělávacích programů 

jednotlivých ZZS, adaptační proces dle pracovního zařazení, školení mimořádné 

události a cvičení v rámci jejího řešení, exkurze, aj.  

 

Všemi přítomnými návrh posouzen jako prospěšný, za organizaci se zúčastní vždy 3 

účastníci. Rovněž bylo účastníky odsouhlaseno, že AZZS ČR se bude finančně podílet 

na setkání zástupců vzdělávacích a výcvikových středisek a to ve smyslu úhrady 

konferenčních prostor.  

 

10. Komunikace s médii  

 

Diskuze k tabulce činnosti AZZS ČR poskytované médiím. Pro další období 

ponechána ve stávající podobě.  

Revize dat o hospodaření za jednotlivé ZZS zveřejňované v odkazu AZZS ČR 

v číslech. Odsouhlasena nová podoba tabulek s údaji, které mají vypovídající hodnotu 

pro veřejnost, zřizovatele ZZS i média. 

Prezentace dat médiím – souhrnná data budou i nadále prezentována AZZS  ČR a 

jejím předsedou.  Obecné zásady činnosti ZZS, právní aspekty, návaznost na jednání 

s ostatními složkami IZS s platností pro celou ČR, problematické kauzy, resp. jejich 

dopady na systém nebo vysvětlení systémového přístupu, plošné pokrytí, personální 

obtíže atd., budou směřovány na předsedu AZZS ČR. 
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11.  Jednání na GŘ HZS 

 

Předseda informoval přítomné o snaze získat informace o složení komise, která 

projednává užití prostředků fondu zábrany škod dle §23a zákona č. 160/2013 Sb.  

Dne 21.11.2013 je sezváno jednání v této věci na GŘ HZS - JUDr. Vavera.  Jednání se 

za AZZS ČR zúčastní MUDr. Slabý, Ing. Filová a MUDr. Mašek.  

 

12. Seznam výkonů, úhradová vyhláška 

 

Účastníci jednáni byli seznámeni s návrhem seznamu výkonů kapitoly 709 – urgentní 

medicína. Dne 11.11.2013 jde návrh do připomínkového řízení – odstranit formulaci  

u kódu 06713  - nelze vykázat současně s výkonem 79111 – posádka RV je 

definována zákonem o ZZS, není tedy žádný zákonný důvod  tímto způsobem 

omezovat platbu. Současně nutno přeformulovat popis nově vzniklého kódu pro 

aplikaci medicinálního kyslíku, který by dle zastaralé terminologie, jenž byla řešena 

před platností zákona č. 372 a 374/2011 Sb., mohl být uznán pouze pro posádky 

PPNP, což by bylo zcela mimo rámec jednání pracovní skupiny MZ ČR a pro segment 

ZZS, který tento kód vyjednal z důvodu trvalého navyšování plateb za kyslík a 

pronájem tlakových lahví by nebyl žádným přínosem a naopak by se jednalo o 

zjevnou diskriminaci. 

 

Připomínka bude uplatněna jako zásadní za všechny kraje a předseda AZZS ČR ji 

uplatní i v rámci UZS. 

 

Podněty pro jednání pracovní skupiny MZ ČR pro tvorbu výkonů 

 

1. Návrh samostatných výkonů pro posádky  PPNP  

Samostatné kódy výkonu totožné s výkony RLP a RZP v odb.709 nebo druhý signální 

kód pro sekundární transport určený jen režimu PPNP. 
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2. Návrh samostatného kódu TANR a TAPP – odvození od výkonu Telefonická 

konzultace lékaře bez ohledu na čas  - univerzální mezioborový výkon. 

 

3. V dohodovacím řízení o ceně bodu na rok 2015 požadovat výši 1,12 Kč/ bod.  

 

13. Přeshraniční spolupráce 

 

Akademie o přeshraniční spolupráci zrušena pro nezájem německé strany, bude 

nahrazena jednáním na MZ dne 22.11.2013 Diskuze o zaškrtávací formě jednotné 

dokumentace a ratifikaci Rámcové smlouvy. 

 

14. First Responder  

 

 Odborná společnost dokončila návrh vzdělávání First Responderů.    

 Kurz –  dotace 10 hodin    5 hodin AED, BLS – mezinárodní platnost  

       5 hodin První pomoc 

 

Proběhlo jednání předsedy AZZS a předsedkyně výboru SUMMK ČLS JEP na dané 

téma, především pak o potřebě formulovat, kdo je First Responder, kdo jej školí a dále 

pak využívá.  

 

Doporučení : Na základě zákona č. 374/2011 Sb. školí, certifikuje, operačně řídí ZZS. 

Zatím doporučeno AZZS ČR i SUMMK ČLS JEP neopouštět složky IZS. Zahrnout do 

školení v rámci krizové připravenosti. Dojde-li na dalším jednání SUMMK ČLS JEP 

ke shodě, předloží předseda AZZS zpracovaný materiál příslušnému odboru MZ ČR a 

MV ČR. 

 

Jako zjevně nežádoucí se jeví užívání tohoto termínu různými soukromými subjekty, 

spolky, pseudozáchranářskými skupinami, apod., stejně tak jeho využívání pro různá  
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školení laiků, necertifikovaná školení a semináře pořádané zejména za účelem 

sebepropagace či komerční činnosti soukromými subjekty. 

 

15. Negativní revers  

 

Požadavek na AK JUDr. Dostála  - bez patřičného efektu, za rok 2012 a 13 se 

nepodařilo dokončit. 

Návrh předsedy AZZS ČR na oslovení JUDr. Stolínové s žádostí o zpracování 

jednotného formuláře /negativního reversu pro lékařský i nelékařský zdravotnický 

personál/. Plátcem bude AZZS.   

Diskuse k problematice. 

 

16.  Různé  

 

Zánik pojmu občanské sdružení v souvislosti s novým Občanským zákoníkem od 

1.1.2014 – návrh názvu sdružení  - zpracuje JUDr. Valenta. 

 

Problematika předávání dokumentace Policii ČR. Účastníkům jednání odeslán e-

mailem formulář používaný ZZS Jčk, který byl prezentován jako kompromisní 

možnost zástupcům MZ ČR A MV ČR na společném jednání ohledně předávání LPZ 

příslušníkům PČR / jednoznačně zamítavé stanovisko AZZS ČR, SUMMK ČLS JEP a 

MZ ČR/.  

 

IOP – široká diskuse s odkazem na setkání provozně technických a ekonomických 

 náměstků.  

  

 Právní problematika – sporné výklady zákona 374/2011 Sb. 

MUDr. Deyl – příklad sporného výkladu zákona 374/2011Sb. - problematika otevření 

bytu bez součinnosti PČR a HZS a možnost či nemožnost vstupovat násilně do objektu 

na základě telefonického oznámení další osoby, která není na místě události přítomna. 
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 Zajištění ohledání těl zemřelých - v některých krajích zajištěno soukromými 

 provozovateli /koronery/ na základě smlouvy s KÚ, řada krajů však nereflektuje a 

 různými způsoby na této činnosti participuje ZZS. Ukazuje se, že v mnohých krajích 

 je nasmlouvání této činnosti s jiným subjektem takřka neřešitelné, nicméně participace 

 ZZS je v rozporu s dikcí zákona č.374/2011 Sb. 

 

 Reakce na výstup z jednání vědecké rady ČLK na téma dostupnost lékařských 

 posádek a plán pokrytí území kraje posádkami ZZS -  nesouhlasný dopis MUDr. 

 Kubkovi a žádost o korekci výstupu, který odporuje zákonu č. 374/2011 Sb. a 

 poškozuje ZZS. 

 VH AZZS ČR i výbor SUMMK ČLS JEP bude požadovat nominaci nového 

 zástupce za segment PNP do vědecké rady ČLK. 

  

 VH AZZS ČR vyjadřuje pobouření a znepokojení nad dehonestujícími výroky 

 ředitele ZZS HMP MUDr. Zdeňka Schwarze na adresu AZZS ČR a SUMMK ČLS 

 JEP zveřejněných ve Zdravotnických novinách v uplynulých měsících.  

 

VH AZZS ČR prodiskutovala prohlubující se nedostatek lékařů v segmentu  PNP, 

 který dále progreduje (zařazení oboru UM mezi základní atestační obory jej může 

 teoreticky v řádu let zastavit) a vede společně s legislativními úpravami délky 

 pracovní doby k úbytku lékařských posádek v systému. Na tuto situaci je nutno 

 reagovat nejen získávání absolventů na lékařských fakultách, ale i dokončením 

 systému vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu a vytvořením sítě 

 urgentních příjmů jako klinické základny pro obor urgentní medicína a jediného 

 smysluplného článku propojujícího přednemocniční a nemocniční péči. V tomto 

 smyslu je pověřen předseda AZZS ČR jednat s orgány státní správy a samosprávy.  

 

Ukončení činnosti katedry UM a MK při IPVZ – AZZS ČR i výbor SUMMK ČLS 

 JEP zastávají jednotné stanovisko, že na přechodnou dobu, tedy minimálně dokončení 

 současného bloku nástavbových atestací (cca 150 frekventantů), je existence katedry  
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nutností. Stejně tak je žádoucí existence katedry v přechodném období, kdy bude 

 agenda předávána na jednotlivé fakulty. V tomto duchu bude vedeno jednání s IPVZ a 

 MZ ČR.   

 

 

 

V Rančířově u Jihlavy dne 6.11.2013 

 

 

 

MUDr. Marek Slabý 

předseda AZZS ČR 

 

 

 

 

 


