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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR  
    

Zapsala                             Datum a místo: 
 
Mgr. Michaela Málková                                                    21.2.2018 Jihlava  
 
Zápis ověřili 
Ing. Vladislava Filová 
MUDr. Ilja Deyl 
JUDr. Josef Valenta                

 
Přítomni:  
 
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 
MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje 
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička  - ZZS Plzeňského kraje 
MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje 
MUDr. Jan Weinberg, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje 
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy 
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje 
MUDr. Jiří Mašek – ZZS Královéhradeckého kraje 
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje 
MUDr. Igor Paar - ZZS Pardubického kraje 
MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje 
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 
 
 
Hosté:  
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová – ZZS hl. města Prahy 
PhDr. Lukáš Humpl – ZZS Moravskoslezského kraje 
MUDr. Libor Seneta – ZZS Královéhradeckého kraje 
plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D. LL.M. , GŘ HZS ČR 
plk. Ing. Roman Bílý, GŘ HZS ČR 
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Program jednání členské schůze  
 

Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 9.2.2018. Akceptován bez připomínek a 

doplnění.  

 

1. Financování provozu a rozvoje NIS (udržitelnost po roce 2016)  
 

Zástupci GŘ HZS ČR plk. doc. JUDr. František Vavera Ph.D. LL.M. a plk. Ing. Roman Bílý diskutovali se 

členy AZZS ČR o problematice finančního zabezpečení projektu NIS a jeho udržitelnosti po roce 

2021. ZZS nemají prostředky ke krytí výdajů spojených s projektem a s ohledem na skutečnost, že 

nejsou příjemci, nemohou tedy uplatňovat náklady s projektem spojené. Dle §31 zákona č. 239/200 

Sb., požadavky na finanční prostředky uplatňuje Ministerstvo vnitra a kraje v návrhu svých rozpočtů.  

ČS AZZS ČR se domnívá, že tato problematika by měla být projednána Asociací krajů a na úrovni 

krajů by měla probíhat další jednání s podnikem NAKIT.  

ČS AZZS ČR se usnesla, že řešení platby na podporu projektu NIS v době udržitelnosti je plně na 

Ministerstvu vnitra a samosprávných celcích v souladu se zmíněnou právní úpravou.  

 

V návaznosti na uzavřené memorandum mezi AZZS ČR a GŘ HZS bylo dále projednáváno 

přepojování hovorů z linky 112 na linku 155 v případě, kdy ZOS není schopno z kapacitních důvodů 

přijmout přímo přepojovanou výzvu od 112. Limit k přepojení by měl být stanoven na 20 vteřin za 

trvalého kontaktu operátora 112 s volajícím a následně zpracování standardním způsobem.  

 

2. Vznik podvýboru pro ZZS  

 

MUDr. Mašek informoval účastníky jednání o vzniku podvýboru pro ZZS, jehož předsedou se stal 

MUDr. Brázdil. Členové podvýboru se hodlají soustředit na řešení problematiky spojené s Fondem 

zábrany škod, čerpáním dotací na krizovou připravenost, letecké záchranné služby (1. jednání se 

uskuteční 28.3.2018) a návrhem změny na financování ZZS v ČR.  

 

3. Ecall 

 

MUDr. Gřegoř účastníky informoval o možných komplikacích přijímání výzev z palubních zařízení 

eCall, kterými budou vybaveny osobní automobily vyrobené od ledna 2018. 

Palubní zařízení eCall ve vozidle spustí tísňové volání, kterým se spojí s telefonním centrem 

tísňového volání 112 v případě nehody vozidla. Současně odešle datovou zprávu – řetězec 92 znaků, 

které informuje o poslední pozici automobilu, směru jeho jízdy, VIN, typ vozidla a počet pasažérů na 

palubě (podle zapnutých bezp. pásů), čas aktivace a informaci, zda byl eCall spuštěn manuálně, 

nebo automaticky.  
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Přijatá informace má charakter tísňové výzvy, účastníci členské schůze se v diskuzi shodli na tom, že 

je žádoucí vyčkat na telefonické volání z místa události. V současné době existují dvě sběrná místa 

eCall v Praze a v Ostravě. MUDr. Slabý, který je členem meziresortní komise GŘ HZS pro tento 

projekt, bude členy informovat o jeho dalším vývoji.   

 

4. Čerpání dotací na krizovou připravenost 

 

MUDr. Slabý otevřel diskuzi k problematice čerpání dotací na krizovou připravenost, zejména pak ke 

změnám, které byly projednávány na jednání na MZ ČR dne 7.2.2018. Na schůzce zástupci MZ ČR 

seznámili zástupce ZZS se změnami ve financování neinvestičních výdajů financovaných z dotace na 

krizovou připravenost a se změnami ve financování investičních výdajů na rok 2017, 2018 

(přepracování investičních záměrů) a pravidly pro další roky  - nový program 135 080 určený na 

financování krizové připravenosti poskytovatelů ZZS pro roky 2017-2024. Nově zavedené změny 

uvedené v zápise ing. Hejdové, otevřely pro ZZS možnost pořízení sanitních vozidel, které lze např. 

používat při všech dopravních nehodách nebo jiných událostech, při nichž zasahují složky IZS. 

Neměly by být používány při poskytování PNP při běžné činnosti ZZS. (cit. z e-mail. korespondence 

MZ ČR).  

 

5. SPIS – uzavření smlouvy s FN Brno, legislativní aspekty – PhDr. Humpl, MUDr. Mgr. Mlynářová 

  

AZZS ČR bude dále pokračovat ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno na spolupráci při zajištění 

činnosti Systému psychosociální intervenční služby (SPIS) v resortu zdravotnictví a podpisem 

smlouvy stvrdili jednotliví členové svůj závazek. Nově se k systému připojila ZZS Pardubického kraje. 

Dohoda s platností 3 roky bude odeslána FN Brno, která po dohodě zajistí zveřejnění smlouvy 

v Registru smluv.   

 

PhDr. Humpl informoval účastníky o připravovaném metodické doporučení k SPIS a reagoval na 

vznesené námitky. Materiál upravuje dovednosti interventa a peera v souladu s platnou legislativou 

a současně obsahuje i záznam o zásahu (vzor používaný ZZS MSK).  

 

MUDr. Mgr. Mlynářová se zaměřila na právní rozklad fungování systému SPIS, zejména pak na 

způsobilost peera a interventa k výkonu činností, pro které získali zvláštní odbornou způsobilost. 

Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 

zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 

některých souvisejících zákonů umožňuje zdravotnickým pracovníkům, aby získali odbornou 

způsobilost v certifikovaném kurzu. Odpovědnost a kompetence interventů odpovídají této získané 

odbornosti.  

 

V souvislosti s nařízením GDPR je nutno podrobit auditu GDPR i tuto činnost. 
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Doporučení ČS: ZZS, které poskytují nebo hodlají poskytovat psychosociální intervenci, 

doporučujeme získat souhlas zřizovatele, např. usnesením rady kraje, nejlépe však uvedením této 

činnosti ve zřizovací listině.  

Pro 9, proti 3, zdrželi se 2 

 

6. Dohodovací řízení, úhrady od ZP  

 

Zahájeno dohodovací řízení o ceně bodu –  MUDr. Slabý bude zastoupen MUDr. Houdkem.  

Cílem je zvýšit významně úhrady od ZP, neboť podíl ZP na celkových nákladech ZZS se díky 

opakovanému navyšování osobních nákladů o 10% na základě Nařízení vlády bez kompenzace 

platbou od ZP blíží 35%, což je neúnosné. Problém je nastavení výkonových plateb v roce 1997 bez 

zásadních změn do letošního roku. Postupně vzniklý deficit takto činí cca 250 mil. Kč / ČR při roční 

úhradě od ZP cca 2,5 miliardy za rok 2016 resp. 2017. Za smysluplné považuje ČS AZZS ČR dosažení 

kombinovaného financování od ZP prostřednictvím paušální platby nebo nějakého typu kapitace.  

V březnu 2018 bude zahájeno i DŘ o rámcových smlouvách, zúčastní se MUDr. Slabý a MUDr. 

Kramář. 

 

7. Aplikace First Responder – společná platforma, KISS Sharp 

 

Na základě zadání AZZS ČR bylo firmou Afel zpracováno odborné posouzení projektu z hlediska 

nařízení GDPR. Společnost O2 přistoupila na návrh, v současné době zpracovává požadavky, které 

vznesla pracovní skupina. Na ZZS SČK probíhá testování aktivace FR z webového rozhraní – 

zkušenost přinesla potřebu doplnit příznak u FR tak, aby mohl potvrdit nebo odmítnout aktivaci a 

eliminovat zásahy u některých typů výjezdů. 

 

8. Jednotný protokol vykazování LZS 

 

Pracovní skupina AZZS ČR a SUMMK předložila MZ ČR návrh výkazu LZS. Schválená verze byla 

členům AZZS ČR rozeslána. S tímto způsobem vykazovaní souhlasí všichni provozovatelé, včetně 

státních, počínaje 1.1. 2018.  

 

9. PPNP -  kontroly úhrady pojišťoven  

 

V souvislosti s výstupy kontrolních zpráv a provedených revizí zdravotních pojišťoven byly 

diskutovány případy, týkající se poskytování PPNP a odmítnutí plateb za tyto výkony. Praxe 

některých ZZS ukazuje, že nejčastěji dochází k odmítnutí plateb za výkony ve třech typech případů:  

1) k události nebyla vyslána nejbližší výjezdová skupina  

2) je chybně či nedostatečně vyplněn příkaz ke zdravotnímu transportu zdravotnickým zařízením, 

3) primární výjezd není realizován k nejbližšímu poskytovateli. 
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AZZS ČR považuje řadu těchto nálezů za zmatečné, kombinující předpisy platné pro ZZS,PPNP a DZS 

a tyto bude rozporovat, případně bude požadovat smírčí řízení. 

 

10. Zbarvení a polepy sanitních vozidel – vyhláška 296/2012 Sb., výstražná světelná zařízení  

 

ČS AZZS ČR konstatuje narůstající trend porušování Vyhlášky 296/2012 Sb. ve smyslu nápodoby 

vzhledu a imatrikulace vozidel ZZS neoprávněnými subjekty (v poslední době např. FN Olomouc, 

ambulance HZS Arcelor Mittal , soukromí dopravci…) Současně ČS konstatuje trvalé porušování 

vyhlášky 296/2012 Sb. soukromými dopravci v segmentu DZS. 

ČS AZZS ČR rozhodla, že je nutné informovat o této skutečnosti především registrující krajské úřady, 

zdravotní pojišťovny a firmy dodávající sanitní vozidla. Smyslem vyhlášky bylo jasně definovat 

vzhled vozidel jednotlivých kategorií a zabránit záměně vozidel ZZS s ostatními vozidly všech typů 

zdravotní přepravy. Úmyslným porušováním vyhlášky se cítí být AZZS ČR i jednotlivé ZZS 

poškozovány a AZZS ČR bude požadovat její dodržování a nápravu stávajícího stavu u řady subjektů. 

 

ČS AZZS ČR bere na vědomí legislativní snahu HZS ČR ve smyslu možnosti využívat světelná 

výstražná zařízení modré nebo červenomodré barvy pro základní složky IZS. 

 

11. Hospodaření AZZS ČR 

 

Přehled hospodaření pravidelně zasílán všem členům e mailem. 

Schváleno všemi hlasy.  

ČS AZZS ČR stanovuje výši členského příspěvku na rok 2018  na 25 000,- Kč 

Jednotlivé ZZS uhradí  tento roční příspěvek do 30.6.2018. 

Schváleno všemi hlasy.  

 

12. Výstupy – web AZZS ČR, tabulky pro mediální prezentaci 

 

Data pro mediální prezentaci budou i nadále vykazována ve stávající podobě. Termín pro odevzdání 

dat byl pevně stanoven na 28.2.2018. Tabulky a grafy týkající se činnosti jednotlivých ZZS budou 

uveřejněny na webu AZZS ČR. 

 

13. Rada poskytovatelů zdravotní péče 

  

MUDr. Slabý informoval členy o svém jmenování do pracovní skupiny MZ ČR pro plánovanou 

reformu primární péče. V rámci společné diskuze byla za klíčové téma označena lékařská 

pohotovostní služba a její dostupnost po ordinačních hodinách praktických lékařů, dále pak 

odmítání příjmu pacientů v pražských nemocnicích a tvorba sítě urgentních příjmů   
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14. Různé  

 

- GDPR – probíhají audity na jednotlivých ZZS, možnost sdílení DPO (např. JčK,PK,PaK)   eRecept – 

postupně zaváděn, zejm. na ZZS, které poskytují LPS. 

- Kniha sanitní vozidla 1918 – 2018 – probíhá příprava, vydání pravděpodobně na konci léta, 

Grada  Publishing, návrh finančních podmínek a odběr publikací jednotlivými ZZS bere ČS na 

vědomí. 

- Pražská 155 v letošním roce pořádána ZZS Libereckého kraje, osloveni ředitelé ostatních ZZS pro 

převzetí pořadatelských povinností na rok 2019. 

- ZZS HMP souhlasí s dotiskem Pediatrického protokolu ve stávajícím formátu a znění a povoluje 

jeho poskytnutí další odborné společnost. Případný finanční benefit bude převeden na účet 

AZZS ČR. 

          

 

 

 

MUDr. Marek Slabý, MBA 

               prezident AZZS ČR 


