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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR  
    

Zapsal                               Datum a místo: 
 
MUDr. Marek Slabý, MBA                                                    13.3.2019 Hotel ILF, Praha   
 
Zápis ověřili 
Ing. Vladislava Filová 
MUDr. Igor Paar 
             

 
Přítomni:  
MUDr. Hana Albrechtová – ZZS Jihomoravského kraje 
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje 
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje 
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. – ZZS Středočeského kraje 
MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje 
MUDr. Libor Seneta – ZZS Královéhradeckého kraje 
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje 
MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje 
MUDr. Igor Paar – ZZS Pardubického kraje 
MUDr. Jan Weinberg, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje 
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová – ZZS hl. města Prahy 
 
Omluven:  
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 
 
 
 
 

 

Program jednání členské schůze  
 
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem. Akceptován všemi členy bez 

připomínek a doplnění.  
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1. Noví členové ČS AZZS 

Prezident představil ČS ředitele ZZS SčK MUDr. Jiřího Knora, PhD a ředitelku ZZS Jmk 

MUDr. Hanu Albrechtovou 

 

2. Info MZ ČR 

ČS předána prezidentem informace o obsazení pozice Ministerský rada na MZ ČR. 

Pozice obsazena na základě výběrového řízení od 1. dubna 2019 MUDr. Evou 

Smržovou, která současně rezignuje na svoje pozice v sekci LZS SUMMK ČLS JEP a 

pracovní skupině AZZS ČR a SUMMK ČLS JEP pro LZS 

 

3. LZS - Safety card, definitivní verze 

MUDr. Gřegoř rozešle všem členům e-mailem definitivní verzi Safety card určené 

pozemním posádkám ZZS pro součinnost s vrtulníkem LZS – jednotný postup pro 

všechny ZZS i provozovatele vrtulníků v ČR  

 

4. AML  - lokalizace volajícího na tísňovou linku 

MUDr. Slabý a MUDr. Gřegoř informovali ČS o jednáních, která proběhla se zástupci 

MV ČR a mobilními operátory na GŘ HZS v minulých týdnech na základě e mailové 

diskuse členů AZZS ČR a vytvoření pracovní skupiny pro implementaci AML a návrhu 

Ing. Maleňáka na využití aplikace Záchranka pro propojení jednotlivých ZOS se 

systémem AML. 

 

Po rozsáhlé diskusi přijato toto usnesení, které bude umístěno na webové stránky 

AZZS ČR a bude zasláno na GŘ HZS, MZ ČR a Ing. Maleňákovi 

 

 Členská schůze AZZS ČR projednala několik návrhů řešení lokalizace volajícího na    

              tísňovou linku (150, 155, 158, 112). ČS AZZS jednomyslně schválila záměr připojení  
              všech ZZS v ČR způsobem, jakým k němu přistupují další základní složky IZS (PČR a   
              HZS), tedy systém AML. Řešení bylo projednáno na společném jednání se zástupci  
              MV ČR a následně bude řešeno a realizováno se všemi operátory mobilních sítí za  
              koordinace ze strany garanta systému TCTV 112, tedy O2. Řešení navržené a   
              odsouhlasené pro segment zdravotnické záchranné služby je plně kompatibilní  
              s řešením zvoleným hlavními složkami IZS (HZS a PČR) a žádným způsobem  
              nevyžaduje hardwarový a softwarový vstup Aplikace Záchranka nebo jiného řešitele   
              či subjektu. Další nabízená řešení lokalizace volajícího na tísňovou linku (včetně   
              aplikace Záchranka) nepovažuje ČS AZZS ČR z legislativních i bezpečnostních důvodů,  
              včetně ochrany osobních údajů, za plnohodnotné a systémové.  
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             Asociace zdravotnicích záchranných služeb ČR nepředpokládá v této chvíli jednotné  
             systémové využití aplikace Záchranka nebo jejích komponent a přidružených    
             produktů a je přesvědčena, že tato a další aplikace jsou určeny především  
             k dobrovolnému využití jednotlivcem (občan, pacient), což samozřejmě nikterak  
             nesnižuje jejich hodnotu a potřebnost v systému přijetí tísňové výzvy.  
 
           ČS AZZS ČR určuje pro spolupráci se základními složkami IZS na systému AML pracovní  
           skupinu, jejíž členové se zúčastní společných jednání se zástupci GŘ HZS, PČR a  
           jednotlivými operátory, kterým předají technické podklady pro systémové připojení  
           ZOS jednotlivých ZZS v ČR k systému AML. O výstupech z jednání a postupu prací bude  
           pracovní skupina informovat prezidenta AZZS ČR a jednotlivé ředitele ZZS. 
 
           Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

5. Aplikace Záchranka  

MUDr. Slabý předložil ČS materiály týkající se dalšího rozvoje Aplikace Záchranka a 

informoval ČS o návrzích Ing. Maleňáka na další spolupráci a směrování AZ. 

ČS bere materiály na vědomí a doporučuje blíže se seznámit s předloženou vizí a poté 

rozhodne o formě další spolupráce v této oblasti. 

 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

  

6. Cena AZZS ČR 2019 

Prezident požádal všechny členy AZZS ČR o včasné předání nominací. Avizováno 13 

nominací. Vlastní předání bude realizováno v rámci Brněnských dnů přednemocniční 

péče jako zahajovací blok společenského večera. Bližší podrobnosti po dohodě 

s MUDr. Kubalovou 

 

7. Vyhláška č. 296/2012 Sb. o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické 

dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele 

přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto 

dopravní prostředky 

 

Vzhledem k nutnosti aktualizace normy a předpokládanému rozšíření typů vozidel 

zahájil prezident AZZS ČR jednání s MZ ČR o novelizaci vyhlášky a požádal členy AZZS 

ČR o součinnost 

 

8. Modro-červená barva výstr. svět. zařízení  

V návaznosti na změny v zákonu o provozu na pozemních komunikacích iniciované 

MV ČR požádal MUDr. Slabý MZ ČR o začlenění připomínek AZZS ČR do další 
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novelizace (barva výstražných světelných zařízení, zákaz kopírování vzhledu vozidel 

ZZS) 

 

9. Dohodovací řízení, změny registračních listů a PS MZ ČR 

Prezident informoval ČS o termínech DŘ o ceně bodu na rok 2020, připravovaném 

návrhu k jednání a přípravách na jednání PS MZ ČR pro tvorbu výkonů v souvislosti 

s výkony odbornosti 709 a 799 a dalších jednáních o výkonech pro UP, která byla 

započata v loňském roce. DŘ a jednání PS MZ ČR se účastní MUDr. Slabý, MUDr. 

Mlynářová, MUDr. Kramář a pí. Dvořáková a dalších jednání k výkonům UP skupina 

prim. Kutěje, která tuto problematiku zpracovala. Veškerá jednání v této oblasti 

probíhají i nadále v těsné součinnosti s výborem SUMMK ČLS JEP. 

 

10. Prolongace rámcové smlouvy se ZP 211  

Po kontrole textu doporučeno prezidentem AZZS ČR a přijato všemi členy  

 

11. Revizní činnost ZP – různé přístupy v různých krajích 

Vzhledem k různému přístupu ZP k revizní činnosti v krajích doporučeno soustředit 

veškeré námitky a problémy v rámci AZZS ČR do centra a požadovat od ZP jednotný 

přístup a řešení i za cenu opakovaných dohadovacích řízení a dalších právních 

nástrojů. 

 

12. Indikace domácí péče ZZS 

Na základě pozvánky k jednání pracovní skupiny pro Domácí péči na MZ ČR zevrubně 

probrána problematika indikace domácí péče cestou ZZS včetně právních aspektů a 

dopadů do systému ZP. Opětovně vysvětlen systém předání některých výzev 

naléhavosti 4 v královéhradeckém kraji – MUDr. Seneta. 

Na základě proběhlé diskuse jsou MUDr. Slabý a MUDr. Mlynářová pověřeni na 

jednání osvětlit a jasně vymezit roli ZZS v systému – rozdíl mezi indikací ve smyslu 

indikace zdravotní služby včetně dopadů na ZP a předáním pacienta na základě 

tísňové výzvy k řešení poskytovatelem domácí péče (včetně požadovaného potvrzení 

provedení) 

 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

13. Web AZZS ČR pro všechny ZZS 

Prezident AZZS ČR podal návrh k využití webových stránek pro všechny ZZS, které by 

sdílely na tomto webu vybrané zprávy zveřejňované doposud pouze na webových 

stránkách jednotlivých ZZS. ČS souhlasí, bude upřesněno na setkání tiskových 

mluvčích v Mikulově. 
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14. SPIS – platba 

Pro nové členy vyložen způsob platby systému SPIS na základě smlouvy s FN Brno 

 

15. Různé 

a. MUDr. Gřegoř jako předseda výboru SUMMK informoval ČS o přípravách, termínu, 

průběhu a dalších aspektech (registrace, ceny, Dostálův den…)  kongresu EUSEM, 

který se bude konat v říjnu 2019 v Praze. Dále bylo ČS prezentováno složení nového 

výboru SUMMK ČLS JEP. 

b. MUDr. Knor informoval ČS o průběhu semináře s tématem porodních domů a center 

porodní asistence, který se konal 11. 3. 2019 v Nemocnici u Apolináře. 

Na základě této informace byl po diskusi členů přijat tento závěr, který bude 

publikován na webových stránkách AZZS ČR 

 

ČS AZZS ČR považuje za nutné reagovat na průběh semináře, který se konal v Nemocnici u 

Apolináře v Praze dne 11. 3. 2019 za účasti premiéra ČR, ministra zdravotnictví a široké 

odborné veřejnosti. Jedním z diskutovaných témat semináře byl vznik tzv. porodních domů 

bez účasti a rychlé dostupnosti týmů odborníků v oborech pediatrie, neonatologie, 

anesteziologie, gynekologie a porodnictví a bez definovaného věcného a technického 

vybavení. AZZS ČR vnímá tento způsob péče jako vysoce nebezpečný pro život rodičky i 

novorozence a v současném právním rámci neuskutečnitelný. AZZS ČR trvá na tom, aby 

každá péče o rodičku na území ČR byla definována jako zdravotní služba a aby i v případě 

vzniku porodního domu právní předpisy stanovily podmínky pro poskytování této zdravotní 

služby, včetně technického, věcného a personálního vybavení tohoto zařízení. 

 

Pro: 13   Proti: 0   Zdržel se: 0 

 

c. MUDr. Deyl vznesl dotaz na průběh jednání o možnosti odchodu do předčasného 

důchodu bez krácení důchodové sociální dávky. 

 

Tato problematika byla řešena  
 

            18. září 2018 … 4. schůze podvýboru pro zdravotnické záchranné služby Výboru pro   
            bezpečnost PS Parlamentu ČR  

 

            21. listopadu 2018 … 6. zasedání podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví,  
            zdravotní pojištění a přímo řízené organizace Výboru pro zdravotnictví PS Parlamentu  
            ČR 
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           a dále při osobních jednáních poslance PSP ČR MUDr. Maška na MZ ČR a MPSV,    
           bohužel však bez konkrétního výstupu či příslibu. 
 

           ČS AZZS ČR tedy pověřuje prezidenta AZZS ČR, aby dále jednal s e zástupci PSP ČR a  

           Senátu, případně příslušných ministerstev o možnosti předčasného odchodu  

           záchranářů, řidičů, lékařů výjezdových skupin a operátorů ZOS do předčasného   

           důchodu bez krácení důchodové sociální dávky. 

 

 

d. MUDr. Paar předává ČS informaci o návrhu HZS ve smyslu refundace nákladů na 

asistenci při zásahu ZZS  

 

e. MUDr. Slabý a Ing. Filová podávají informaci o zkušebním provozu předávání tísňové 

výzvy z linky 112 po uplynutí 15 sec bez odezvy ZOS ZZS sousedního kraje            

               

Zkušební provoz přinesl zatím pouze drobné požadavky na úpravy SW pro operační 

řízení. Jinak provoz probíhal bez komplikací, nízký počet přelivů za sledované období, 

vždy vytěžen hovor volajícího, vždy vyslána příslušná výjezdové skupina. Zkušenosti 

budou projednány dne20.3.2019 na GŘ HZS.               

 

 

 

 

V Praze dne 13.3.2019 

 

 

 

         MUDr. Marek Slabý, MBA 

               prezident AZZS ČR  


