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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR 1 2023 
    

Zapsal a                             Datum a místo: 

 

Mgr. Michaela Málková                                     14.3.2023 Hotel Olšanka   

    

Zápis ověřili 

Ing. Vladislava Filová 

JUDr. Josef Valenta 

MUDr.Roman Gřegoř 

             

 

Přítomni:  

MUDr. Hana Albrechtová – ZZS Jihomoravského kraje 

Mgr. Bc. Petr Bureš, MBA – ZZS Ústeckého kraje 

Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 

MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ZZS Moravskoslezského kraje 

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje 

MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje 

MUDr. Pavel Rusý – ZZS Středočeského kraje 

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M. – ZZS Jihočeského kraje 

MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje 

MUDr. Libor Seneta – ZZS Královéhradeckého kraje 

MUDr. Igor Paar, LL.M. – ZZS Pardubického kraje 

Ing. Andrea Rakovičová, MBA - ZZS Olomouckého kraje 

JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje 

 

Omluven:  

MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy 

 

 

Hosté: 

Ing. Ladislava Kratochvílová, LL.M., MBA – ZZS Pardubického kraje 

Bc. Patrik Merhaut – ZZS Středočeského kraje 

Mgr. Zdeněk Křivánek, DiS. – ZZS hl. města Prahy 

 

 

 

Program jednání členské schůze  
 

Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 10.3.2023  

Akceptován bez připomínek a doplnění.  
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1. Dohodovací řízení na rok 2024  

Prezident společně s Ing. Kratochvílovou informovali přítomné o předpokládaném průběhu jednání 

se zdravotními pojišťovnami v rámci Dohodovacího řízení na rok 2024. AZZS ČR bude jednat o 

navýšení hodnoty bodu v závislosti na aktuálních hodnotách inflace a ostatních jevů, které ovlivňují 

nákladové položky poskytované zdravotní péče. Pro aktualizaci, která bude odrážet stávající realitu 

za období 01-03/2023 poskytnou data zástupci jednotlivých ZZS Ing. Kratochvílové.  

AZZS ČR požádá z důvodu jednání s poskytovateli PPNP v Praze a zejména Středočeském kraji ZP 

o jednotný výklad k obsahu kódu 79300 (epizoda péče).  

2. Samoplátci vs. pojištěnci ve vztahu k epizodě péče 

Členská schůze AZZS ČR považuje epizodu péče za nedílnou součást sady výkonů pro vyúčtování 

zdravotní péče během každého výjezdu k pacientovi, potažmo pojištěnci ZP, (dle odstavce 1 a 2 

paragrafu 14 úhradové vyhlášky nelze tedy tyto položky oddělovat) a stejně tak je přistupováno při 

vyúčtování zdravotní péče samoplátcům nebo cizincům , kteří se neprokáží Evropským průkazem 

zdravotního pojištění. 

3. Problematika financování   poskytovatelů PPNP, kteří v souladu s § 14 zákona 374/2011 Sb. 

poskytují svoje výjezdové skupiny ZZS 

Kód 79300 (epizoda péče) je nedílnou součástí úhrady provedených zdravotních výkonů dle 

odstavce 1 a 2 paragrafu 14 úhradové vyhlášky. Tento kód byl vytvořen za účelem vyrovnání podílu 

úhrady přednemocniční neodkladné péče mezi ZP a krajskými samosprávami při současném 

úhradovém mechanismu. Privátním poskytovatelům PPNP, kteří v souladu s § 14 zákona 374/2011 

Sb. poskytují svoje výjezdové skupiny ZZS, je nezbytné uhradit v plné výši částky získané 

z veřejného zdravotního pojištění na straně jedné; na straně druhé je pochopitelné a z pohledu ZZS 

nezbytné o navýšenou částku získanou z veřejného zdravotního pojištění úměrně krátit provozní 

dotaci tak, aby nedošlo v rámci financování ZZS ze strany zřizovatele k diskriminaci vlastní 

zřizované příspěvkové organizace. 

4. Operační řízení v návaznosti na NIS IZS 2023-2030  

         Skupina pro NIS IZS a koordinaci operačního řízení a IT problematiku, tvořená zástupci všech krajů    

         provede analýzu stávajícího stavu (nastavení záloh, přepadů, příjmu tísňových výzev) a navrhne řešení,    

         které bude z hlediska uživatelského, technického a ekonomického nejvhodnějším řešením. V případě  

         řešení příjmu tísňového výzvy je třeba se zaměřit na datový standard pro číselníky, podporu,   

         komunikační parametry, příjem audia a videa z místa zásahu.  

 

 

          Členská schůze se usnesla na samostatném řešení, jednotném pro všechny ZZS, které bude   

          kompatibilní se základními složkami IZS. 
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5. Příjem tísňových SMS na linku 155  

V současné době má devět krajských ZZS systém implementován a SMS přijímají v testovacím, 

resp. školícím režimu. Na základě informace od O2 bude zahájen ostrý provoz ještě do konce března 

2023. Počínaje 2.Q.2023 bude O2 čtvrtletně fakturovat jednotlivým ZZS provozní podporu dle 

uzavřených smluv.  

6. Návrh legislativních změn – příspěvek JUDr. Valenty 

JUDr. Valenta zpracoval materiál pro zlepšení personální situace v oblasti zdravotnické záchranné 

služby, ve kterém analyzoval aktuální stav a návrh řešení, spočívajícího v úpravě legislativních 

opatřeních. Po široké diskuzi, kterou je třeba vést i s Komorou záchranářů a odbornou společností 

SUMMK ČLS JEP, došla členská schůze AZZS ČR k následujícím návrhům:   

1) V případě profese lékaře upravit přílohu č. 6 vyhlášky č. 99/2012 Sb. bod 2.1. Výjezdová 

skupina rychlé lékařské pomoci (první část) takto: 

a) urgentní lékař, anesteziolog, intenzivista, chirurg, internista, kardiolog, neurolog, traumatolog, dětský 

lékař, praktický lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, nebo 

b) lékař s odbornou způsobilostí s certifikátem po absolvování základního kmene anesteziologického, 

chirurgického, interního a základního kmene všeobecné praktické lékařství v přípravě k získání 

specializované způsobilosti v oborech anesteziologie a intenzivní medicína, chirurgie, urgentní 

medicína, vnitřní lékařství a všeobecné praktické lékařství, pokud je zajištěna možnost fyzické 

přítomnosti další výjezdové skupiny rychlé lékařské pomoci nebo rychlé lékařské pomoci 

v setkávacím systému, ve které je péče zabezpečena lékařem se specializovanou způsobilostí 

podle písmena a),  na místě události do 20 minut od vyžádání,  

c) zdravotnický záchranář, sestra pro intenzivní péči nebo všeobecná sestra způsobilá k výkonu 

povolání bez odborného dohledu a 

d) řidič vozidla zdravotnické záchranné služby nebo zdravotnický záchranář. 
 

2) V případě profese zdravotnického záchranáře by změna legislativního textu spočívala ve 

zrušení celého odstavce 4 v §18 zákona č. 96/2004 Sb., a to bez náhrady. 

 

Zrušení zmíněného odstavce 4 bez náhrady by ostatně uvedlo ustanovení §18 zákona 

č. 96/2004 Sb. do souladu se systematikou zákona, neboť toto ustanovení je zařazeno do hlavy 

II., dílu 1 zákona, kam jsou soustředěna nelékařská zdravotnická povolání, v nichž je 

zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu v rozsahu 

vyplývajícím ze zákona č. 96/2004 Sb. bez dalšího po získání odborné způsobilosti. 

 

To, že u zdravotnického záchranáře jsou stanoveny další podmínky pro výkon povolání bez 

odborného dohledu, je tak v rozporu se systematikou zákona a představuje anomálii ve vztahu ke 

zbylým dvěma desítkám zdravotnických povolání upravených ve stejném dílu hlavy II zákona, 

pouze s částečnou výjimkou ortoptisty, kde je ovšem dodatečná podmínka pro výkon povolání 

bez odborného dohledu stanovena pouze pro jeden ze způsobů získání odborné způsobilosti. 

Povinnou praxi v nemocnici by tak nahradilo absolvování adaptačního procesu u zaměstnavatele. 
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Členská schůze AZZS ČR se všemi hlasy usnesla na navrhovaných řešeních.   

 

Členská schůze AZZS ČR navrhuje odstranit ze zákona č. 96/2004 Sb.  odst 4, §18, který byl 

nesystémově přidán a považujeme ho za diskriminační vůči profesi zdravotnického záchranáře.  

 

           Členská schůze AZZS ČR dále doporučuje určit způsob a délku povinné postgraduální praxe   

           v podzákonné normě a preferuje vykonání praxe na ZZS. 

7. Specializovaní záchranáři pro UM 

S ohledem na narůstající počet zdravotnických záchranářů, kteří se rozhodli zvýšit si kvalifikaci 

specializačním vzděláváním v oboru urgentní medicína, byly diskutovány kompetence, role 

specializovaného záchranáře pro UM ve výjezdové skupině, místo působení a zařazení do platové 

třídy dle katalogu prací.  

8. Problematika zákona o důchodovém pojištění 

Členové AZZS ČR diskutovali o problematickém dokládání podkladů k uplatnění nároku na dřívější 

odchod do důchodu.  

9. Vytvoření záchranné služby HZS 

Na základě opakovaných podnětů z MZ ČR, MPSV, MŠ a jiných orgánů státní moci, které byly 

osloveny ve smyslu záměru vytvoření paralelního zdravotnického zařízení typu záchranné služby v 

gesci MV ČR, jež by mělo kopírovat úkoly Zdravotnických záchranných služeb, zřízených na 

základě zákona 374/2011 Sb. přijala členská schůze AZZS ČR toto usnesení: 

AZZS ČR jednoznačně odmítá snahy o vytváření paralelních zdravotnických složek v rámci IZS. 

AZZS ČR je přesvědčena, že ZZS krajů jsou schopny na celém území ČR pokrýt potřeby 

přednemocniční neodkladné péče v plném rozsahu, včetně mimořádných událostí. Zdravotnická 

záchranná služba je za tímto účelem zřízena a definována zákonem 374/2011 Sb., který v žádném 

paragrafu nezmiňuje alternativní poskytovatele, stejně tak jako prováděcí předpisy. 

10. Různé 

Česko-polská přeshraniční spolupráce.  

Nová verze Pediatrického protokolu – prezentace vzorku k připomínkám. 

 

      V Praze dne 14.3. 2023 

      

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M 

               prezident AZZS ČR  


