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Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 3/2014 
    

Zapsal a                             Datum a místo: 

 

Michaela Málková                                                           12.11.2014, Jihlava  

 

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. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje 

MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje 

Mgr. Petr Hráček – ZZS Moravskoslezského kraje 

Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 

MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS Olomouckého kraje 

MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje 

MUDr. Roman Sýkora, PhD. – ZZS Karlovarského kraje 

MUDr. Marek Slabý – ZZS Jihočeského kraje 

MUDr. Roman Sviták  - ZZS Plzeňského kraje 

 

Omluveni:  

 

MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 

MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pardubického kraje 

JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 

 

Hosté:  

 

Michal Bláha – zástupce společnosti Feedbando, s.r.o. 

Mgr. Radek Holiš, MBA – zástupce společnosti Geminas SE 

Ing. Pavel Höfer – ředitel Úseku výzkumu a vývoje, Vojenský technický ústav,s.p. 

David Zeisel – zástupce odboru řízení operačních programů, Ministerstvo pro místní rozvoj 
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1. Program jednání VH AZZS 3/2014 

 

Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 10.11.2014. Akceptován bez 

připomínek a doplnění.  

 

 

2. Fond zábrany škod – příspěvek Mgr. Radek Holiš, MBA, Geminas SE 

 

Účastníci byli zástupcem firmy Geminas SE informováni o zpracování návrhu způsobu 

čerpání prostředků z Fondu zábrany škod zdravotnickými záchrannými službami.( poradenská 

společnost byla vybrána na základě VZ vypsané AZZS ČR za účelem jednotného zpracování 

žádosti všemi ZZS) Žádost o čerpání bude podána na MZ ČR dne 13.11.2014.  

Návrh na způsob čerpání z FZŠ vznikal na základě diskuzí s řediteli jednotlivých ZZS. 

K nejčastěji navrhovaným způsobům čerpání patřil kurz bezpečné jízdy (polygon), mobilní 

jednotky a ochranné prostředky. Zástupce upozornil na výhrady komise k některým položkám 

ochranných prostředků a doporučil nepožadovat tuto položku jako souhrnnou, ale po 

jednotlivých složkách s opodstatněným zdůvodněním. Prvním důležitým krokem je vydání 

souhlasného stanoviska MZ ČR České kanceláři pojistitelů – termín do 30.11.2014 (resp. 

15.12.2014)  

Finanční prostředky budou vyplaceny jednorázově zálohově a převedeny přímo na účet 

jednotlivým organizacím.  Odhad předpokládané výše objemu finančních prostředků na jednu 

ZZS je cca 3 mil. Kč. Česká kancelář pojistitelů zašle organizacím smlouvu, která bude po 

schválení Rady příslušného kraje uzavřena a finanční prostředky z FZŠ uvolněny. Za splnění 

těchto podmínek by neměla nastat situace, že možnost čerpat bude některé z organizací 

znemožněna (žádost řádně podaly všechny ZZS v ČR). Na základě schválených projektů a 

případných neprůchozích položek bude vypracován modelový projekt využitelný pro podání 

žádosti v dalších letech.  

 

3. Projekt Feedbando – zpětná vazba od pacientů – příspěvek Michal Bláha, 

zástupce společnosti  

 

Zástupce společnosti Feedbando, s.r.o. v krátké prezentaci představil projekt zabývající se 

zpětnou vazbou od pacientů v prostředí ZZS. V současné době je projekt úspěšně využíván 

ZZS hlavního města Prahy.  

Prezentace bude účastníkům rozeslána e-mailem a současně zveřejněna na webových 

stránkách AZZS ČR.  

 

 

4. Prezentace  přepravního boxu BIOBOX  - ředitel Vojenského technického 

ústavu,s.p. - Ing. Pavel Höfer 

 

Účastníci byli v rámci předváděcí akce seznámeni s parametry českého výrobku  - 

přepravního boxu BIOBOX, vyráběném Vojenským technickým ústavem. 

VTUSP usiluje o získání certifikace na výrobu těchto přepravních boxů jako civilních 

zdravotnických prostředků, nejednalo by se však o sériovou výrobu.  
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Cena boxu je cca 200 000,- Kč. Dle domluvy možnost upravit dle podmínek ZZS – např. 

dodat polštářek na základní výbavu, zohlednění možnosti letecké přepravy, atd.  

Propagační materiál bude účastníkům rozeslán e-mailem.  

 

MUDr. Mašek k tématu doplnil zkušenosti s podobnými výrobky dostupnými na českém trhu, 

které byly podrobeny zátěžovým testům v souvislosti s aktuální situací a požadavkem na 

přijatá opatření ZZS v případě podezření na výskyt vysoce nebezpečné nákazy.   

 

5. Veřejný ochránce práv – Mgr. Anna Šabatová  

 

MUDr. Slabý seznámil přítomné s problematikou, která souvisí se zaměstnáváním žen 

v organizacích ZZS. Úřad VOP na základě stížnosti, jejímž předmětem byla genderová 

diskriminace v zaměstnávání u ZZS, vyvolal jednání, kterého se dne 11.11.2014 zúčastnili 

zaměstnanci vybraných ZZS v ČR.  

Další jednání na toto téma, tentokrát za účasti představitelů zaměstnavatelů ( Ing. Filová, 

MUDr. Slabý a MUDr. Deyl) se uskuteční dne 18.11.2014.  

 

6. Integrovaný regionální operační program (IROP 2014-2020)  

 

Zástupce MMR, David Zeisel seznámil účastníky s podmínkami čerpání dotace z IROP.  

 

Do komise byli za AZZS jmenováni MUDr. Marek Slabý a MUDr. Jiří Mašek. Účastníci 

diskutovali o podmínkách čerpání uvedených v programové příručce.  

 

V rámci diskuze zástupce MMR uvedl 3 oblasti podpory a představil monitorovací indikátory. 

Upozornil též, že nejsou dostatečně zvýrazněna kritéria, která mají představovat počitatelný 

parametr. EU požaduje parametry počínající od nuly.  

 

 

1) Zajištění odolnosti  – 43 %  

 

a) území ohrožené např. povodní, sněhová kalamita  - technika v exponovaných 

místech musí sloužit k odstranění následků, které ohrožují objekty ZZS 

(dieselagregát, vrata, sněhová fréza,…) 

 

b) optimalizace plánu pokrytí  - úprava (přesun) stávajících budov např. za účelem   

    zkrácení doby pro výjezd. 

  

2) Technika pro výjezdovou činnost za mimořádných podmínek ve vymezené 

rizikové oblasti s důrazem na přizpůsobení se ztíženým podmínkám, např. terénní 

vozidla, čluny, atd.  – 36 %  

Do 19.11.2014 zaslat zástupci MMR návrh 5 příkladů čerpání z této oblasti. 
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3) Vzdělávací a výcviková střediska – 21%  

 

V rámci projektu je možné realizovat pouze modernizace stávajících zařízení případně jejich  

rozšíření zařízení. Podmínkou je, že se musí vztahovat k praktické části.  

 

Do 19.11.2014 zaslat zástupci MMR adresný seznam Vzdělávacích a výcvikových středisek 

ZZS ČR, kterých by se realizace projektu týkala.  

Předsedou AZZS ČR byla zmapována vybavenost VVS ZZS ČR didaktickými resuscitační 

modely, výsledek byl předán zástupci MMR na jednání.  

 

Závěr :  

 

AZZS ČR zpracuje dokument (dle předlohy MV ČR), který ponese stejný název, ale budou 

zde uvedeny parametry a úlohy ZZS včetně zpracované tabulky standardního vybavení. 

Důležité je, aby se jednalo o stabilní dokument využitelný i pro další období. Administraci 

zajistí MUDr. Mašek, kterému všichni členové dodají podklady ke zpracování do 20.11.2014. 

Finální verze dokumentu bude předložena ke schválení Zdravotní komisi Asociace krajů.  

Příslušné kraje budou příjemci dotace a jejich spoluúčast bude 15%.   

Předpokládaný časový harmonogram – připomínkové řízení 3 měsíce, schváleno by mohlo 

být v květnu 2015, výzvy IROP budou vypsány nejdříve v polovině roku 2015.  

 

 

 

7. Hospodaření AZZS ČR, výše příspěvku na rok 2015 

 

Přehled příjmů a výdajů AZZS ČR je všem členům rozesílán pravidelně. Na základě souhrnu 

výdajů uskutečněných v tomto roce a se zohledněním výdajů předpokládaných v roce 2015 

(spjatých zejména s administrací projektových žádostí) byl přítomnými členy schválen 

hlasováním (10 pro, 0 proti, 0 zdržel se) příspěvek pro rok 2015 ve výši 20.000,- Kč. Termín 

splatnosti příspěvku je dán k 30.6.2015.  

 

 

8. Dohody o provedení práce 

 

Přítomnými členy byl schválen návrh předsedy AZZS ČR na uzavření dohod o provedení 

práce se zaměstnanci:  

Michaela Málková  - administrativa  

Milena Dvořáková – zdravotní pojišťovny 

Bc. Petra Kafková – webové stránky AZZS ČR 

Dohody o provedení práce pro rok 2015 budou uzavřeny za stávajících podmínek. 

Odměna předsedy za rok 2015 bude vyplacena ve stejné výši  a struktuře jako za rok 2014 

během roku 2015 ( 9 pro , 0 proti, 1 zdržel se ). 
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9. Zdravotní pojišťovny 

 

 

Předseda AZZS ČR informoval o aktuální situaci v problematice vykazování kódu 

zdravotních pojišťoven. Kódy na rok 2015 budou uvedeny seznamu výkonů, který bude 

vydán koncem tohoto roku. V příštím roce dojde k navýšení u tří kódů, což by dle 

předběžných propočtů pro celou ČR představovalo nárůst o 80-100 mil. Kč.  

Dle úhradové vyhlášky bude primární výjezd honorován ve výši bodu 1,11 Kč. Plánované 

sekundární výkony budou honorovány ve výši bodu 1,10 Kč. U těchto výkonů je vykazován 

signální kód pro sekundární výjezd. V současné době probíhá jednání s VZP a SZP avizované 

v rámci dohodovacího řízení, jehož výsledkem by mělo být oddělení PPNP od odbornosti 709 

( návrh : 7S9 ) Současně budou vytvořeny speciální kódy pro výkon PPNP posádky s lékařem 

a bez lékaře a pro potřeby PPNP bude upraven dopravní kód 74. U těchto výkonů bude 

provedena rekalkulace odvíjející se z výkonů 7911 a06713 s ponížením materiálových a 

lékových nákladů cca o 25%. Výsledek jednání bude předložen MZ za účelem schválení a 

zařazení těchto výkonů do sazebníku výkonů. 

Účastníci upozorněni na nutnost přípravy SW na nové výkony s předstihem. 

 

10. Conoxia 

 

V rámci vykazování bylo diskutováno vykazování léčebného přípravku conoxia a možnost 

vypracování seznamu indikací, který by byl předložen zdravotním pojišťovnám na jejich 

žádost v obavě z nekontrolovatelného vykazování při každém výjezdu. 

 

11. Listy o prohlídce zemřelého   
 

MUDr. Houdek informoval účastníky o probíhajícím jednání mezi ÚZIS a MUDr. Knorem, 

které si klade za cíl od nového roku změnit a výrazně zjednodušit formulář Listu o prohlídce 

zemřelého.  

 

12. First Responder 
 

Na návrh předsedy AZZS ČR bylo přítomnými členy odsouhlaseno školení First Responderů 

v rámci celé ČR dle jednotné metodiky zpracované SUM MK ČLS JEP v letošním roce i bez 

certifikace MZ nebo MŠMT neb tato není nutnou. 

 

13. Urgentní medicína  - základní obor  

 

Byla diskutována složitá situace a ohrožení oboru Urgentní medicína ve skupině základních 

oborů. Předseda informoval o jednáních a korespondenci, která na toto téma probíhá 

s představiteli MZ ČR.  

 

 



 

6 

 

 

14. Navýšení platů  

 

O navýšení platů v návaznosti na úpravy platových tabulek představuje téma k jednání 

s Asociací krajů o výši provozního příspěvku, neboť navýšení příjmů od ZP nepokryje ani 

polovinu nárůstu platů. 

 

 

15.  Letecká záchranná služba  

 

 Analogová síť 

 

Na podnět společnosti provozující LZS byl s účastníky projednán současný stav analogového 

připojení v jednotlivých krajích. V podmínkách LZS je ideálním řešením celostátní frekvence 

a jednotný kanál -  spojení vrtulník a dispečink na analogové síti 160 MHz.  

 

Členové AZZS dodají předsedovi do 30.11.2014 podklady – typ analogové sítě, rozsah 

frekvencí, typ radiostanic. 

 

Přítomní členové AZZS ČR se usnesli na vytvoření pracovní skupiny k problematice LZS ve 

složení:  

 

MUDr. Roman Gřegoř 

MUDr. Jiří Mašek  

MUDr. Marek Slabý 

MUDr. Mácová  

MUDr. Smržová  

MUDr. Ondřej Franěk  

 

 Lokalizace 

 

MUDr. Slabý zprostředkoval účastníkům informaci JUDr. Müllera (Alfa Helicopter) o  nové 

aplikaci do mobilních telefonů,  která umožňuje lokalizaci volajícího ZZS. Zařízení na 

základě výzvy zašle SMS se souřadnicemi. Aplikace nevyžaduje zásah do IT systému, pouze 

rozhraní.  

 

 Tendr na LZS v roce 2016 

 

 

V rámci pracovní skupiny k problematice LZS (viz. výše) budou specifikovány podmínky 

ZZS na provoz Letecké záchranné služby. 

 

 

16. Různé  

 

Kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce – diskuze členů o následných kontrolách a hrozbě 

vysokých sankcí. Některé ZZS již sankcionovány byly (ZZS Jihočeského kraje, ZZS Kraje  
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Vysočina). Z diskuze vyplynulo, že je nutné vyvolat jednání za účelem změkčení podmínek, 

vydat stanovisko AZZS ČR pro zřizovatele a v médiích upozornit na riziko přechodu 

některých krajů na paramedický systém.  

 

MUDr. Mareš – snížení počtu RLP výjezdů. 

Ing. Klusák – vleklý soudní spor – domácí porody – požadováno vyjádření odborné 

společnosti.  

 

 

V Jihlavě dne 12.11.2014 

 

 

 

 

         MUDr. Marek Slabý  

         předseda AZZS ČR  


