
Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2013 

    

Zapsal a                             Datum a místo: 

Michaela Málková                                                         12.3.2013 Jihlava  

Zápis ověřil 

MUDr. Slabý 

Ing. Filová                    

MUDr. Deyl 

MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 

Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 

MUDr. Martin Houdek  - ZZS Středočeského kraje 

Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 

Bc. Stanislav Mackovík- ZZS Libereckého kraje 

MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje 

MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje 

MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje 

MUDr. Roman Sviták  - ZZS Plzeňského kraje 

MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje 

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

JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje  

 

Omluven :  

MUDr. Roman Gřegoř  - ZZS Moravskoslezského kraje 

 

Téma: 

 

1. Předložení a schválení programu jednání VH AZZS ČR 

 

 Program v nezměněném znění schválen 12 hlasy.  

 

2. Zpráva o stavu hospodaření  AZZS k 28.2.2013  

 

 Předkládá Málková Michaela. 

 Zůstatek na běžném účtu k tomuto datu činí Kč 209.273,40 

 Zůstatek na spořicím účtu Kč 1 011 281,58 

 Finanční prostředky na bankovních účtech celkem Kč 1 220 554,98  

 Struktura výdajů a příjmů za rok 2012 schválena 12 hlasy. 

 



 

 

3. Roční příspěvek členů AZZS ČR na rok 2013 

 

 VH se 12 hlasy usnesla na výši příspěvku pro rok 2013 ve výši Kč 20.000,-. 

 Příspěvek je splatný k 30.6.2013. Zástupce MSK deklaruje svůj souhlas prostřednictvím e-

mailu.  

 

 

4. Členský příspěvek Unii zaměstnavatelských svazů 

 

VH se 12 hlasy usnesla na pokračujícím členství v Unii zaměstnavatelských svazů a     

       zaplacení členského příspěvku i pro rok 2013.  

 

 

5. SPIS 

 

Proběhla diskuze o kultivaci systému, jeho zařazení do organizační struktury ZZS a jasné 

vymezení zodpovědnosti krajského koordinátora ředitelům ZZS. Z diskuze vyplývá 

jednoznačný požadavek na informování ředitelů jednotlivých ZZS na pravidelné 

informování o činnostech peerů pro vlastní ZZS, případně další organizace.  Zdůrazněna 

potřeba přeshraniční spolupráce, která odbourá primární neochotu zaměstnanců 

s pracovníky SPIS spolupracovat a vyžadovat si jejich pomoc.  

 

VH AZZS ČR bude pravidelně informována o činnostech SPIS, vzdělávacích aktivitách pro 

pracovníky SPIS, atd. celorepublikovým koordinátorem SPIS. Frekvence pravidelných 

písemných podkladů o činnosti stanovená na 3 měsíce. Zásadní připomínkou a požadavkem 

VH AZZS vůči systému SPIS je zapojení Fakultních nemocnic.  

 

Hlasování o pokračování SPIS ve stávající podobě a za stávajících finančních podmínek 

(pro 10, proti 2 -  Pardubice, Karlovy Vary). 

Příspěvek na rok 2013 ve výši 40.000,- Kč bude uhrazen po podpisu dohody o spolupráci 

uzavřené mezi AZZS a FN Brno, která bude zaslána všem členům na vědomí.  

 

 

6. Příjmy a výdaje AZZS ČR 

 

Předloženy a schváleny výdaje za DPP a vytvoření a údržbu webových stránek.   

 

Diskutováno využití finančních prostředků AZZS, zejména pro účely právního poradenství a 

event. právního zastupování AZZS, školení členů VH AZZS, apod.  

 

Většina účastníků se domnívá, že tč. nutné trvalé právní zastoupení, právní nebo jiné 

podpůrné činnosti budou požadovány a nasmlouvány ad hoc.  

 

Předloženy a schváleny výdaje za DPP a vytvoření a údržbu webových stránek.   

V rámci této diskuze navržena odměna pro předsedu AZZS ČR za rok 2012 ve výši 60.000,-   

Vyplacení v roce 2013 schváleno 11 hlasy, 1 se zdržel.  

 

 



 

 

7. Dohodovací řízení o ceně bodu 

 

 

V úvodním jednání dohodovacího řízení bylo svoláno jednání o rozdělení segmentu ZZS a 

dopravy na samostatné segmenty – proběhne 20.3.2013.V současnosti cena bodu 1,10 Kč 

pro odbornost 709. Požadovaná cena pro další období se bude odvíjet od ceny bodu pro 

dopravní zdravotní službu, předseda AZZS pověřen jednáním o požadavku na 1,15 Kč. 

 

8. Úhradová vyhláška  

 

MUDr. Slabý a MUDr. Houdek informují o jednání Pracovní skupiny, které proběhlo dne 

21.2.2013 na MZ ČR.  Na tomto jednání řešeno zařazení (nezařazení) kódu aplikace 

medicinálního kyslíku do úhradové vyhlášky pro rok 2013, zařazení dalšího kódu pro 

použití laryngeální masky v PNP do ZUM u kódů 79111 a 06713. Zavedení nového kódu 

naráží na odpor ZP – povinny hradit nejlevnější produkt dané skupiny. MUDr. Sviták zašle 

podklady k masce a bude opět předneseno na dalším jednání Pracovní skupiny.  

 

Dále požadováno v návaznosti na stávající legislativu vyjmutí kódu 60 pro odbornost 709.  

Vzhledem k nutnosti přepracovat kalkulační listy výkonu a administrativní náročnosti 

celého úkonu, doporučeno jednotlivým záchranným službám, aby tento kód vypustili ze 

smluv se zdravotními pojišťovnami na úrovni kraje, což bude mít naprosto stejný efekt.  

 

Na PS též diskutováno vykazování ZUM a ZULP pro kódy 79111 a 06713 – náhodně 

zjištěno, že výstup z PS nebyl zapracován do úhradové vyhlášky – jednání bude pokračovat 

na úrovni MZ i ZP.  

 

Předseda AZZS  pověřen k dalšímu jednání o zařazení kódu pro aplikaci medicinálního 

kyslíku, neboť náklady na toto léčivo dále neúměrně rostou a přestože vytvoření kódu a jeho 

zahrnutí do UV pro rok 2013 bylo přijato PS i ZP a prošlo i kultivací výkonů, nestalo se tak. 

Členové VH zašlou předsedovi návrhy na případné další požadavky vůči PS.  

 

 

9. Zařazení UM do základních oborů  

 

Široká diskuze o absolutním nedostatku kvalifikovaných lékařů na ZZS a nevyhovujícím 

systému vzdělávání. Předseda informuje členy VH o dopisu zaslaném ministrovi 

zdravotnictví SUMMK ČLS JEP a AZZS za účelem zařazení oboru UM do základních 

oborů. Odpověď ministra bohužel odmítavá.  

VH AZZS pověřuje předsedu prosadit ve vnějším připomínkovém řízení (KÚ, odbory a 

unie) k připravované vyhlášce zařadit atestaci z UM prostřednictvím zásadních připomínek 

UZS a AK ČR do základních oborů. 

 

Argumentace – zhroucení smíšeného systému PNP a nucený nežádoucí přechod na 

paramedický systém v nejbližších letech.  

 

Jednotlivé ZZS v ČR zpracují aktuální počet lékařů a skutečnou potřebu lékařů pro obsazení 

posádek RLP. Sumář předá předseda AZZS na MZ ČR a AK ČR.  

Předběžně lze konstatovat, že deficit lékařů v systému dosahuje několika set.  



 

 

10. Kontaktní místa  

 

 

Od 1.4.2013 – povinnost zřídit kontaktní místa – diskuze  - záležitost, kterou řeší zřizovatelé 

Krajské úřady  

 

Problém obsazení nezdravotníkem na kontakt. místech  - není ve vyhlášce – prosazovat do 

změny vyhlášky 

 

Kontaktní místo - předstupeň k tvorbě urgentního příjmu  - pouze jedno místo ve 

zdravotnickém zařízení. Toto místo určeno pro veškerou komunikaci se ZOS, nikoli jen 

v případě mimořádné události. Předseda AZZS pověřen oslovit zdravotní výbor AK ČR 

s žádostí o jednotné a skutečné naplnění pojmu kontaktní místo.  

 

ZZS SK – předávání datovou větou  - není v zákoně dáno, jakým způsobem avizovat. 

 

 

11. First Responder  

 

Požadavek na členství v IZS a definovanou dostupnost, garantovaný kurz řešen v současné 

době výborem SUMMK.   

 

 

12. Právní problematika  
 

Negativní revers  - oslovena AK JUDr. Dostál – pokud nebude zpracováno do 20.3.2013, 

doporučuje VH AZZS ukončit spolupráci  a oslovit jiný subjekt, zabývající se  medicínským 

právem.  

 

Prohlídka zemřelého  - formulář LPZ – oslovit MZ ČR s žádostí o úpravu  - metodický 

pokyn MZ ČR– úmrtí během transportu.  

Dr. Slabý zašle všem členům AZZS používaný formulář pro PČR (pitvy, prohlídky) 

 

 

13. Dopady legislativy  

 

Bez zásadních připomínek, návrhy na změnu vyhlášky zašlou členové předsedovi AZZS, 

který je předá na MZ ČR 

 

 

14 .Financování krizové připravenosti - §20 zákona o ZZS 

 

Všemi členy VH AZZS odsouzen laxní přístup MZ ČR k problematice – přestože zákon je    

        již rok v platnosti, jednotlivé ZZS ani kraje neznají způsob čerpání – komunikace 

         s jednotlivými odbory MZ ČR opakovaně bez výsledku.  

 

Tento rok  nebude čerpat jako investiční prostředky. Pokud v roce 2014  - nutnost  požádat 

       do 30.4.2013 – ISPROFIN!!!. 



 

 

14. Výjimky z povinnosti platit povinné ručení  
 

Dopravní služby, které mají smlouvy se ZZS v rámci poskytnutí vozidla při MU. Pokud DS 

provozují sanitní vozidla za účelem podnikání, nebude jim HZS platit povinné ručení.  

 

16. Změna vyhlášky o pracovnělékařských službách  - povinnost platit ergometrii  
 

800,- Kč u každého záchranáře  - vnější připomínkové řízení –  napsat dopis k návrhu 

vyhlášky pracovnělékařské služby, považováno za absurdní požadavek a využití obsoletních 

metodik. 

 

17. IOP   
  

Prodloužení o 1 rok – konečný termín je listopad – každý sám za sebe musí požádat o 

prodloužení.  

 

18. Různé  
 

Výběrové řízení na PPNP – 1 odborník z asociace a 1 odborník z kraje.  

 

MUDr. Houdek informoval, že ZZS SK se stala znaleckým ústavem v oboru Urgentní 

medicína. Zveřejněno na webu azzs.cz.  

 

 

 

 

 

V Jihlavě dne 12.3.2013 

 

 

 

 

 

 

 

       MUDr. Marek Slabý  

       předseda AZZS ČR  

 


