
    

Zápis z jednání VH AZZS ČR č. 1/2012 

    

Zapsal a                             Datum a místo : 

Michaela Málková                                                         1.3.2012 Jihlava  

Zápis ověřil 

MUDr. Slabý                    

MUDr. Houdek 

MUDr. Marek Slabý – ZZS Jčk  

MUDr. Jiří Mašek – ZZS KHK 

MUDr. Roman Gřegoř  - ÚSZSMSK 

MUDr. Roman Sviták  - ZZS PK 

MUDr. Martin Houdek  - ÚSZSSK 

MUDr. Ivo Mareš, MBA – ZZS OL 

MUDr. Pavel Svoboda - ZZS Pak 

MUDr. Roman Sýkora – ZZS KV 

Ing. Přemek Kubala – ZZS Zlín 

Ing. Vladislava Filová – ZZS Vysočina 

Ing. Naděžda Knězková – ZZS JMK 

Bc. Stanislav Mackovík- ZZS LBK 

Petr Bureš – ZZS UK 

MUDr. Ija Deyl – omluven  

 

Hosté :  

MUDr. Jana Šeblová 

PhDr. Lukáš Humpl 

                         

 

Téma: 

 

1. Předložení a schválení programu jednání VH AZZS ČR 

Program schválen 9 hlasy. 

 

2. Zpráva  předsedy AZZS o činnosti v roce 2011 

- Dohodovací řízení – navýšení hodnoty bodu z 1,06 na 1,10 Kč 

- Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami MZ ČR  



- sjednocení ZUM a ZULP u kódu 79 111 a 06 713 

- Zákon o ZZS – proces připomínkování - Slabý, Gřegoř, Deyl, Šeblová – dosaženo 

maximum možného, trvalá spolupráce s MUDr. Štětinou, který byl předkladatelem, 

opakované konzultace s AK ČR 

- vyhláška o personal. obsazení – připomínkována jak v rámci krajů, tak Unie 

zaměstnavatelských svazů, problémy s NLZP  bez ARIP a řidiči pro  RV 

- vyhláška o ZZS – většina textu krizové řízení – probíhá připomínkové řízení  

- vyhláška o věcném vybavení – připomínkové řízení, dosaženo pravděpodobné 

maximálního možného 

- problematika navyšování platů, memorandum …trvalá spolupráce s AK ČR. 

 

 

3. Personální změny v rámci ZZS ČR  

 

- Odchod ředitele ZZS Zlínského kraje – informace Ing. Kubala 

- Odchod ředitele ÚSZS Karlovarského kraje – informace MUDr. Sýkora 

 

   

4. Zpráva o stavu hospodaření  AZZS k 29.2.2012  

 

- stav finančních prostředků na běžném a spořícím účtu k 29.2.2012 

- zůstatek na běžném účtu k tomuto činí Kč 95.426,90 

- zůstatek na spořícím účtu Kč 1 001 444,44 

- finanční prostředky na bankovních účtech celkem Kč 1 096 871,34 

- spořící účet založen v listopadu loňského roku z důvodu úspory na bankovních 

poplatcích. 

 

 

5. Volba nových členů Výkonné rady AZZS  

 

Navrženi dva kandidáti na členy VR VH  

1) Ing. Filová – 8 hlasů,   

2) MUDr. Houdek – 8 hlasů. 

 

Volba provedena veřejným hlasováním. 

 

6. Členský příspěvek na rok 2012 

- VH jednomyslně schválila členský příspěvek na rok 2012 ve výši Kč 20.000,-  

splatnost k 30.6.2012. 

 

7. Roční příspěvek AZZS ČR pro UZS ve výši Kč 44.100,-  

- schváleno 9 hlasy 

 

8. Dohody o provedení práce (zajištění admin. činností AZZS ČR) 

- pí. Dvořáková, pí. Málková – hod. sazba 100Kč/ hod. – max. 30 hodin měsíčně 

– schváleno 9 hlasy 

 



9. Tvorba a údržba webových stránek  

– p. Lukáš Král, fakturace dle provedených činností  

– schváleno 9 hlasy  

 

10.  Problematika SPIS – prezentace PhDr. Lukáše Humpla a MUDr. Jany Šeblové 

 

 

- MZ ČR – garantuje systém SPIS pouze do 1.4.2012, další financování snad do 30.6.2012. 

 

SPIS v současnosti rozpracován pro celou ČR, zastřešen MZ ČR a FN Bohunice, 

celostátní garant PhDr. Humpl, dále garant pro západní část ČR a garant pro východní 

část ČR, systém krajských koordinátorů, systém peerů. Na systém navázány i fakultní 

nemocnice a výhledově další zdravotnická zařízení. AZZS považuje za žádoucí systém 

zachovat jednak z důvodu odborné garance, jednak z důvodu jednotné organizace. 

Vzhledem k povinnosti vřadit psychosociální intervenci do struktury ZZS v návaznosti na 

Zákon o ZZS, tak učiní všechny ZZS jednotně při využití SPIS.   

S ohledem na to, že MZ ČR předpokládá financování krizové připravenosti paušální 

platbou 10,- Kč na obyvatele ze státního rozpočtu až od roku 2013 a zároveň ukončuje 

financování SPIS od 1.4.2012, bude SPIS financován ve zbylém období roku 2012 

jednotlivými záchrannými službami rovným dílem z jejich provozních rozpočtů.  

Od roku 2013 pak bude financován z výše uvedených prostředků MZ ČR.  

Jednotliví peerové budou zaměstnáni na DPČ svojí mateřskou organizací a honorováni 

pouze za vykonanou práci dle odevzdaného a schváleného výkazu práce.  

Finanční náklady s podrobným položkovým rozpisem do konce roku 2012 předloží VH 

PhDr. Humpl. 

 

Hlasování :  

 

Pro : 8 členů VH 

Proti : 1 člen VH 

Zdržel se : 0  

 

 

 

11. MUDr. Šeblová  - Otázka atestací Urgentní medicíny od roku 1999 - 2004  

 

- zažádání o specializovanou způsobilost – přechodné ustanovení  

- podmínky vzděl. programů  I. Atestace – zapsání na certifikované kurzy Urgentní 

medicíny – nelegitimní práce na ZZS, právní rozbor, uplatňování retroaktivity 

- jednání o zařazení UM do základních oborů - UEMS 

 

 

 

 



12. Dohodovací řízení na rok 2013 

  

Doporučení VH pro DŘ na rok 2013 : 

- jednání o hodnotě bodu u kódů 79 111 a 06 713 na hodnotu 1,15 Kč (platy) 

- navýšení hodnoty bodu u dopravních výkonů (nafta) 

- změna metodiky za úhradu systému RV – dostat na stejnou hodnotu jako RLP 

 6.3.2012 jako zástupce na jednání jmenován MUDr. Martin Houdek. 

 

 

13. Pracovní skupina k Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami MZ ČR 

 

Conoxia – v rámci výkonů zařadit jako ZULP nebo navýšit paušál za výkon – zaslán dopis 

na MZ ČR a Ústředí VZP. 

 

Požadavek na financování operačních středisek – tel. asistované konzultace, vytvořit kód 

operátora ZZS.  

 

Požadavek na zohlednění memoranda ministra zdravotnictví na navýšení plateb ZP v přímé 

návaznosti na navýšení platů ve zdravotnictví – letošní navýšení nepokryje ani loňské 

navýšení platů lékařů, letos avizované navýšení platů všech zdravotnických profesí 

nepokryje v žádném případě.  

 

Úkoly pro jednotlivé členy VH :  

 

- zpracování souhrnu za všechny ZZS -  kolik přineslo zvýšení o 4 halíře – domluveno 

odeslání e.mailem předsedovi AZZS 

- zpracování souhrnu navýšení platů za všechny ZZS o 6.25 % (10 %) v roce 2011 

(2012) - osobní náklady celkem  

 

14. Ohledání zemřelých  

 

Konfliktní situace, kraje hledají možnosti dle nové legislativy, hrozí opětovný přesun 

problému na ZZS.  

 

Závěr: „Záchranka je pouze pro živé“ 

MUDr. Gřegoř vypracuje dopis pro MZ ČR za účelem výkladu legislativy a úmyslu 

zákonodárce, dále bude oslovena AK. 

 

15. Sekundární transporty  

 

Na MZ ČR odeslán dopis s žádostí o právní rozklad MUDr. Sajdlové na základě problémů 

vzniklých v Ústeckém kraji – urgence k jednání od MUDr. Ilji Deyla. 



Všechny ZZS provedou po 1.4.2012 registraci transportů neodkladné péče, která může být 

následně vřazena  jako hlavní činnost ZZS ve Zřizovací listině (předběžné stanovisko MZ 

ČR).  

 

Diskuze :  

 

Ing. Kubala - model ZZS Zlínského kraje - přeprava pacientů neodkladné péče (oboustranné 

smluvní vztahy mezi ZZS a Nemocnicí) vyčleněné tel. číslo na dispečinku. 

MUDr. Gřegoř – navrhuje jednoznačné vyjádření k problematice sekundárních transportů,  

signální kód sek. transportu  - reakce pojišťoven – zvláštní vyčíslení – spec. kód.  

 

 

16. Přeshraniční spolupráce  

 

Znění smlouvy vypracovala MUDr. Karásková, ředitelka zahraničního odboru MZ ČR. 

Smlouva se dotýká dvou spolkových zemí německých a šesti krajů českých – bezcelní 

převoz opiátů, nákup nafty, zbavuje povinnosti podrobit se vzdělávání a být v profesních 

komorách, zajištěné pojištění, profesní chyba – souzeni podle našeho práva, spolupráce mezi 

operačními středisky, nasazení sil a prostředků bez zvláštních bariér, úhrada od pojišťoven – 

každý ve své zemi. Jednání proběhla minulý týden v Berlíně – podrobná zpráva přednesena 

MUDr. Markem Slabým.  

 

jazykové kurzy  - nabídka německé strany (podrobné info zašle dr. Slabý) 

týdenní školení pro záchranáře v anglickém jazyce pro 15 českých záchranářů - Liberec, 

Plzeň, Karlovy Vary, Ústí n.L., Jihočeský kraj – poslední týden v srpnu  27.8. – 7.9.2012 – 

lázně Bad Sarow – 50 % jazykové cvičení, 50 % simulace – vyjádření do 31.3.2012. 

 

 

17. Právní rozklad – odmítání pacientů nemocnicemi 

 

- informace o zpracování dopisu, který zpracovává AK JUDr. Těšínové 

 

18. Negativní revers 

–  zpracovává AK  JUDr. Těšínové – zajistí MUDr. Houdek  

 

19. IOP 

IOP – návrh centrálního řešení – aktuální situace – výběrové řízení na technického poradce. 

Situace naprosto nepřehledná, chaotická, stav střechového projektu nelze zjistit.  

 

20. Volná diskuze k aktuálním tématům 

 

V Jihlavě dne 1.3.2012 

 

MUDr. Marek Slabý 

        předseda AZZS ČR 


