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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR  
    

Zapsala                             Datum a místo: 
 
Michaela Málková                                                                20. 6. 2017 Český Štenberk   
 
Zápis ověřili 
Ing. Vladislava Filová 
MUDr. Ilja Deyl 
MUDr. Jiří Mašek                 

 
Přítomni:  
 
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 
MUDr. Vladimír Hadač – ZZS Libereckého kraje 
MUDr. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje 
MUDr. Petr Hubáček, 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. Roman Sýkora, Ph.D. – ZZS Karlovarského kraje 
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 
 
Omluveni:  
MUDr. Martin Houdek – ZZS Středočeského kraje 
 
 
Hosté:  
MUDr. Kateřina Veselá – ZZS HMP 
Ing. Filip Maleňák – Aplikace Záchranka 
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Program jednání členské schůze  

Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 7. 6. 2017. Akceptován bez 

připomínek a doplnění.  

 

1. Pediatrický protokol  

MUDr. Kolouch a MUDr. Veselá (ZZS HMP) AZZS ČR představili projekt „Pediatrický 

protokol“. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dětských pacientů. Za tímto účelem byla 

zpracována pomůcka, kde jsou přehledně uvedeny léky vč. dávkování (věk, váha k poměru 

výšky dítěte). Tento systém je zaveden v dalších evropských zemích (EPALS) a po 

projednání se zástupci SUMMK ČLS JEP bude zařazen do doporučených postupů PNP. 

Podobný systém ve své praxi již využívá ZZS Ústeckého kraje. MUDr. Deyl vyjádřil svou 

podporu projektu a považuje za užitečné jej zařadit jako součást zdravotnické 

dokumentace.  

Mezní termín pro připomínky k předloženému návrhu byl stanoven na 15. 7. 2017. Poté 

bude materiál dále postoupen k posouzení SUMMK ČLS JEP.  

Všichni přítomní členové projekt podpořili a po dohodě bude tisk brožur objednán 

centrálně - zajistí prezident AZZS ČR (fakturace na jednotlivé ZZS).  

 

2. Zrychlené předání tísňové výzvy ze 112 na 155 (materiál gen. Zadiny)  

Prezident AZZS ČR vyzval účastníky k diskuzi a připomínkám k materiálu gen Zadiny (GŘ 

HZS), který se v rámci interního předpisu pro potřeby HZS pokouší řešit problematiku 

časového prodlení při předávání tísňových výzev z linky 112 na linku 155. Tento problém 

je způsobem jak systémovým přístupem, tak i SW řešením na KOPIS HZS a jednotlivých 

ZOS ZZS (protokol události, systém předpoplachů – přiřazení zásahového vozidla).  

V rámci jednání byl všemi členy AZZS ČR připomínkován materiál zpracovaný gen. 

Zadinou.  

 

 

 



 

3 

 

 

Vzhledem k naléhavosti a důležitosti vyřešení této problematiky AZZS ČR žádá o ukončení 

masivní propagace tísňové linky 112 a okamžité předání výzvy formou konferenčního 

hovoru na linku 155 v případě, že se dle prvotního zjištění jedná o ohrožení života a zdraví 

pacientů.  

Členská schůze AZZS ČR pověřuje prezidenta k dalšímu jednání s GŘ HZS, případně dalšími 

dotčenými institucemi (ČTÚ, ČOI).  

 

3. Problematika Emergency Call – operátoři SW telefonů, ČTÚ + ČOI 

V souvislosti s předchozím bodem bude současně řešena i problematika přesměrování 

hovorů primárně směrovaných na linku 155 (ale i 158) na linku 112. Dle vyjádření 

telekomunikační společnosti spočívá problém v nastavení HW a SW v telefonních 

přístrojích i v mobilních sítích.  

Ve spolupráci s HZS ČR a PČR bude v nejbližší době proveden průzkum četnosti a 

identifikace příčin nežádoucího přesměrování hovorů z tísňových linek 155 a 158 na linku 

112. Výsledky průzkumu budou analyzovány, dojde k projednání mezi zástupci 

jednotlivých složek IZS . Dále proběhne jednání s jednotlivými operátory a v případě jejich 

nespolupráce bude požadováno další řešení v gesci Českého telekomunikačního úřadu.  

 

4. Aplikace First Responder – společná platforma?   

Členská schůze AZZS ČR byla seznámena v krátké prezentaci s možnými variantami 

softwarového řešení aplikace pro službu First Responder, včetně hrubé cenové kalkulace. 

Pro řešení projektu je zcela stěžejní společně hledat odpovědi na otázky:  

Je možné jednotné řešení (podobně jako u aplikace Záchranka) nebo krajské 

s příhraničních přesahem.  

Je třeba mít k dispozici vlastní HW nebo je výhodnější využít možnost cloudového řešení?  

Vyžaduje aplikace kontinuální sledování polohy nebo nastavení oblasti zájmu?  

V reakci na příspěvek MUDr. Kolouch hovořil o zkušenosti z Izraele, kde je podobný 

systém zaveden a jedná se o titul financovaný ze státních prostředků. 
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Je shoda na jednotném řešení pro celou ČR. Pro krajské záchranky není jednoduché toho 

dosáhnout z důvodu nutného VŘ na potřebný HW a SW či nákupu formou služby. 

Prezident AZZS ČR je pověřen k projednání této problematiky na MZ ČR.   

 

Ing. Maleňák informoval členskou schůzi o stavu aplikace Záchranka a obrátil se na 

přítomné členy AZZS ČR s dotazem na postup při příjmu zpráv z aplikace Záchranka bez 

spojení s operátorem tísňové linky. Všichni přítomní členové AZZS ČR považují za žádoucí 

ověřovat doručenou zprávu zpětným voláním.  

 

5. Hospodaření AZZS ČR 

Přehled hospodaření je členům AZZS ČR zasílán pravidelně vždy na začátku měsíce.  

Schváleno všemi hlasy bez připomínek.  

 

6. Zdravotní pojišťovny  

20. 6.2017 proběhlo závěrečné kolo dohodovacího řízení o ceně bodu na rok 2018. Stejně 

jako ostatní segmenty (vyjma 2) skončil i segment ZZS a PPNP (odbornost 709) 

nedohodou. V návrhu AZZS ČR byl zahrnut koeficient zohledňující nárůst osobních 

nákladů v posledních letech, který ZP odmítly akceptovat. AZZS tedy předpokládá, že 

situaci bude řešit Úhradová vyhláška, která by měla být vydána v 8. nebo 9. měsíci. 

AZZS ČR spolu s SUMMK ČLSJEP podala připomínky k novele vyhl. č.134/1998 Sb., kterou 

se vydává seznam zdravotních výkonů. Byl podán návrh na zapracování 5 kódů pro činnost 

urgentního příjmu, který byl vypracován expertní skupinou FN Olomouc. 

Diskutována problematika přístupu ZP k chybně vyplněným žádankám pro sekundární 

transporty  - odmítnutí poskytovateli ZZS nebo PPNP, nikoli chybujícímu žadateli. Z tohoto 

postupu vyplývá nutnost poskytovatele péče vymáhat následně neuhrazenou částku na 

ZZ, které indikovalo transport. 

Na základě revizní zprávy vstoupily do jednání s VZP ZZS Plzeňského, Karlovarského kraje 

a Jihočeského kraje. Důvodem bylo vyřazení výkonů, při kterých docházelo k souběhu  
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činnosti posádek ZZS a koronerské služby. Jednání vyústilo v dohodu všech zúčastněných 

stran, že v případě dojezdu posádky na  

Místo a konstatování smrti (bez ohledání zemřelého) -  budou hrazeny dopravní výkony a 

výkon posádky bez lékaře, nikoli však výkon lékaře.  

 

7. Horská služba  

Do správní rady Horské služby byl za AZZS ČR nominován MUDr. Pavel Hrdlička, který 

přítomné členy seznámil s aktuálním děním. O zprávách, které se budou bezprostředně 

týkat ZZS v krajích s horskými oblastmi budou členové informováni.  

 

8. Problematika IPVZ  

MUDr. Kolouch informoval přítomné členy o plánovaných krocích a změnách, které by 

jako vedoucí katedry urgentní medicíny IPVZ, rád zavedl do programu specializačního 

vzdělávání.  

Na základě s výborem SUMMK ČLS JEP budou sjednoceny atestační otázky a metodické 

postupy.   

Plánované kurzy:  

• První pomoc 

• KPR pro NLZP (Mgr. Peřan), ILS kurz – přispívala by VZP 2/3 celkové částky (cena kurzu 

k jednání). 

• 1denní refresh před ALS a ATLS 

• Kurz ETC  

• Kurz Medicíny katastrof  

• Výzkum – spolupráce s doc. Hessem – toxikologie – delirantní stavy. Nabídnut 

přednáškový kurz – alternativní analgosedace. 

 

9. Registr přednemocniční neodkladné péče ČR  

MUDr. Sýkora informoval o projektu, jehož cílem je evidence náhlých zástav oběhu u 

pacientů ZZS. Data by byla využita pro vědeckou činnost a současně pro statistické účely.  
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Projekt získal podporu ČRR a byl vytvořen pracovní tým, který se řídí vyžádanými právní 

stanovisky pro práci s registry. ZZS Karlovarského kraje disponuje softwarovým 

produktem, který umožňuje zadávání dat do registru.  

AZZS ČR podporuje vytvoření registru za účelem sledování a zvyšování kvality 

poskytované zdravotní péče a podkladů pro vědecké účely. Ve spolupráci se SUMMK ČLS 

JEP budou racionalizována parametry pro celorepublikový sběr dat.  

 

10. Standard vybavení poskytovatelů ZZS pro MU a KS 

Na základě požadavku MZ ČR byl přítomnými členy diskutován vznik tzv. „standardu 

vybavení poskytovatelů ZZS pro MU a KS“, zahrnující seznam zdravotnických přístrojů, 

léčiv a antidot, zdravotnických prostředků a zdravotnického materiálu, a to na základě již 

pořízených věcných prostředků, které si nakupovali jednotliví poskytovatelé ZZS během 

let 2013-2016. 

AZZS schvaluje vytvoření standardů minimálního vybavení poskytovatelů ZZS potřebného 

pro řešení mimořádných událostí a krizových situací. Po dohodě bude všem členům 

rozeslána tabulka k doplnění (stanovený termín MZ ČR do 30. 9. 2017). Materiál bude za 

AZZS předložen k jednání s MZ ČR a poslouží jako podklad k čerpání dotací na KP.  

Dotace z FZŠ – žádost musí být předložena do 4. července 2017 (pravděpodobně dojde ke 

změně termínu), nárok bude pravděpodobně možné uplatnit ve stejné výši jako 

v uplynulém roce (bude upřesněno po komunikaci s OKBŘ MZ ČR). 

 

11. Cena AZZS ČR  

Nejpozději k 15. 8. 2017 budou shromážděny nominace na cenu AZZS ČR za rok 2017. 

Každá organizace nominuje pouze 1 zástupce. Nominace bude doplněna stručnou anotací 

a fotografií nominanta.  
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12. Různé  

MUDr. Kolouch poděkoval prostřednictvím přítomných zástupců organizací 

zaměstnancům, které se aktivně účastnili Pražské 155 a hokejového turnaje v Příbrami. 

Pražská 155 předala pořadatelství ZZS Libereckého kraje.  

Na základě diskuze k pořádání odborných konferencí a seminářů považují členové za 

žádoucí a pro plánování velmi užitečné zpracovat ve spolupráci se SUMMK ČLS JEP 

přehled (kalendář) odborných konferencí. 

MUDr. Deyl požádal členskou schůzi AZZS ČR o záštitu pracovní skupiny pro mobilní 

zadávání dat vedenou MUDr. Machačem a sdílení nákladů na projekty. MUDr. Machač 

bude pozván na další jednání členské schůze AZZS ČR na konci měsíce října 2017, kde 

členům představí návrh projektu.   

Pracovní skupina pro LZS vedená MUDr. Smržovou byla vyzvána zdravotním odborem MZ 

ČR ke spolupráci na nové podobě výkazu činnosti LZS. V současné době probíhá 

schvalovací řízení, návrh byl konzultován se zástupci odborné veřejnosti a měl by být 

spuštěn od 1. 1. 2018. 

Současně byla PS pro LZS oslovena krizovým odborem MZ s prosbou o spolupráci na 

 vytvoření seznamu optimálního vybavení pro letecké zdravotnické záchranáře (vybavení 

pro speciální činnosti při záchranách s lanovými technikami)- souvislost s úhradou 

z dotace na krizovou připravenost.  

Dle informací MZ ČR jsou a budou MZ pečlivě sledovány indikace k využití LZS – MZ 

akceptuje pouze indikace zdravotnické, jiné lety nebudou hrazeny – LZS nemůže aktivovat 

nikdo jiný než ZOS (cave řešení povodní v některých krajích!).  

 

MUDr. Paar vznesl dotaz týkající se spisové služby a NIS – IZS – Asociace krajů – 

doporučující dopis hejtmana – GŘ HZS.  

Dále byla členy AZZS ČR diskutována problematika GDPR (Obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR) - nová legislativa  
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EU, která zvýší ochranu osobních dat občanů. Bude potřeba provést analýzy všech 

databází (zjistit zda jsou vedeny v souladu s legislativními požadavky, příp. jiné důvodné – 

ochránit vstup k datům – příp. anonymizovat údaje, analyzovat všechna rizika resp. 

vytvořit plán minimalizace rizik.  

Ing. Filová referovala o připravovaných krocích ZZS Kraje Vysočina – zřizovatelem byl 

zajištěn seminář k problematice. Ostatní kraje zatím nemají bližší k dispozici bližší 

informace. Nepodařilo se oslovit zástupce MZ ČR, který by na tomto jednání osvětlil 

problematiku a podmínky, které přinese NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) jež vstoupí v platnost 25. 5. 2018. 

Ze strany AZZS ČR budou dále vyvíjeny aktivity směřující k pozvání zástupců MZ ČR a 

k řešení této problematiky na dalším jednání členské schůze AZZS ČR.  

MUDr. Kolouch informoval členy o připravované akci věnované oslavě 100 let – 28. října 

2018 Den vzniku Československa. Sanitní vozidla budou zakončovat slavnostní kolonu. Na 

akci jsou zvány všechny ZZS v ČR /s sebou prapor/. ZZS HMP z důvodu zajištění 

bezpečnosti převezme do péče 2 zdravotnické záchranáře z každé organizace a poskytne 

techniku pro radiofonní spojení.  

 

V Českém Šternberku dne 20. 6. 2017  

 

 

      

         MUDr. Marek Slabý, MBA 

         prezident AZZS ČR  

  


