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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR 1 2022 
    

Zapsal                              Datum a místo: 

 

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M.                                    7.4.2022 Hotel Hermitage Praha   

        Salonek Courier 

Zápis ověřili 

Ing. Vladislava Filová 

JUDr. Josef Valenta 

             

 

Přítomni:  

MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje 

Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina 

MUDr. Roman Gřegoř, MBA – ZZS Moravskoslezského kraje 

MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje 

MUDr. Pavel Rusý – ZZS Středočeského kraje 

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

MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého 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 

 

Omluveni:  

 

MUDr. Hana Albrechtová – ZZS Jihomoravského kraje 

 

 

Hosté: 

 

Bc. Patrik Merhaut – ZZS Středočeského kraje 

Zdeněk Hošák LZS ČR 

 

 

Program jednání členské schůze  
 

Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 4.4.2022. 
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1. Dohodovací řízení na rok 2023 

MUDr. Slabý předal informaci o jednání přípravné fáze DŘ, na které byl předložen ZP 

návrh kombinované úhrady v segmentu 709 

 

2. IROP 21 – 27, podmínky, vypsání – jednání MMR 

Dne 28.3.2022 proběhlo jednání na MMR, jehož předmětem bylo vypořádání 

specifických kritérií přijatelnosti a nastavení parametrů výzvy pro zdravotnické 

záchranné služby. 

 

3. Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem 

zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě 

v České republice 

a. prezentace návrhu MZ ČR 

 

b. prezentace Z. Hošáka k tématu jednotného IS v LZS 

 

4. Podpora LZS v Karlovarském kraji 

Hejtman Karlovarského kraje Ing. Kulhánek v dopise ze dne 29.3.2022 požádal AZZS 

ČR o podporu zřízení stanoviště LZS v kraji. Požadavek je podložen argumenty 

vztahující se k neexistující centrové zdravotní péči, doletu LZS do 20 minut ze 

sousedního Plzeňského kraje a také s ohledem na turistický ruch v lázeňských a 

horský střediscích.  

 Závěr : 

AZZS ČR podporuje snahu o řešení neuspokojivého pokrytí Karlovarského a    

Zlínského kraje leteckou záchrannou službou. 

 

5. Tísňové SMS 155  

Prezentace Bc.Patrik Merhaut 
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6. Přeshraniční spolupráce - připomínkované znění dohody je stále na německé straně, 

požadavek dotčených ZZS vyvinout tlak ze strany AZZS k podepsání  upravené 

dohody o přeshraniční spolupráci. Prezidentovi uloženo požádat MZ ČR o informaci, 

v jaké fázi je jednání o změnách mezistátní smlouvy o přeshraniční spolupráci se SRN 

 

7. Mistrovství ČR řidičů ZZS – losování startovních čísel – info JUDr. Valenta 

Všem členům AZZS ČR byl rozeslán informační leták k chystané akci. Losování 

startovních čísel zaznamenáno do startovní listiny (viz příloha zápisu).  

 

8. Hendikepovaní pracovníci ZOS – info dr. Kolouch  

Rozšíření možného okruhu pracovníků ZOS, včetně hendikepovaných pracovníků na 

základě úpravy ust. § 4 písm. a) zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné 

službě.  

ČS se ztotožňuje s návrhem úpravy studijního programu zdravotnický záchranář tak, 

aby tento studijní program mohli absolvovat i tělesně hendikepovaní studenti a získat 

tak odbornou způsobilost pro práci operátora operačního střediska. Tento požadavek 

bude předložen na příští jednání PS pro metodické řízení poskytovatelů ZZS MZ ČR. 

 

9. Navýšení FZŠ na rok 2022 

Dne 9. 2. 2022 se konalo jednání Komise FZŠ, na kterém bylo konstatováno, že  

s ohledem na výši vybraných finančních prostředků se pro ZZS navýšila celková 

částka o 2 000 000 Kč. Všem ZZS byly znovu otevřeny žádosti, aby si mohly o 

navýšenou částku své žádosti upravit. 

 

10. Autoklub – návrh memoranda – e-mail ze dne 28.2.2022 

Diskuze členů – většina členů se vyslovila proti návrhu společného memoranda, AZZS 

ČR však bude i nadále spolupracovat s AK ČR na aktuálním projektu a dle potřeby 

poskytne odborné konzultanty pro společnou pracovní skupinu. 
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11. Cena AZZS ČR – objednány odznaky a miniatury - cenovou nabídku předložila firma 

Alerion – odsouhlaseno všemi členy.  

 

ČS dále souhlasí s doobjednáním miniatur ceny AZZS i pro oceněné v minulých 

letech. 

 

12. Kryštůfek sbírka – info Ing Filová  

Dne 15.2.2022 byla na základě vysloveného souhlasu všech členů AZZS ČR 

podepsána darovací smlouva mezi Nadačním fondem Kryštůfek a panem Janem 

Ryvolou na okamžitou mimořádnou pomoc ve výši 100.000,- Kč. Současně byla ZZS 

Krajem Vysočina a Nadačním fondem Kryštůfek vyhlášena sbírka na pomoc rodině 

postižené požárem domu, která potrvá do 31.5.2022.  

 

MUDr. Igor Paar informuje ČS o situaci záchranáře ZZS PK, který se ocitl v těžké  

rodinné a finanční tísni v důsledku náhlého úmrtí manželky.  

 

ČS AZZS ČR schvaluje na základě žádosti ZZS PK poskytnutí mimořádné 

finanční pomoci ve výši 50 000 Kč,- pro zaměstnance ZZS PK pana Lukáše 

Maryška, zaměstnance ZZS PAK. 

ČS AZZS schvaluje dále vyhlášení veřejné sbírky organizované Nadačním 

fondem Kryštůfek, která bude vypsána v období od  1.5. do 30.6.2022. 

Schváleno všemi hlasy.  

 

13. Paliativní péče v PNP – info MUDr. Gřegoř 

Problematika je široce řešena v rámci UMMK ČLS JEP, společnosti paliativní 

medicíny a řady dalších odborných společností. Informace doplněny  MUDr. 

Kolouchem o stavu řešení této problematiky v Praze. 

 

14. Válka na Ukrajině – uprchlická krize 

Projednáno 
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15. Porušování vyhlášky 296 /2012 Sb některými nestátními subjekty z oblasti PPNP 

ČS ukládá prezidentovi zahájit jednání s PČR o stíhání neoprávněného použití 

modrých a červených výstražných světelných zařízení. Krajské úřady, jako registrační 

místa budou upozorněny na toto porušování a vyzvány ke kontrolám nestátních ZZ, 

která napodobují zbarvením, polepem a názvem odvozeným od názvu Zdravotnická 

záchranná služba vozidla ZZS , případně používají neoprávněně při své činnosti 

uniformy s nápisem zdravotnická záchranná služba. 

 

16. Negativní revers v UA jazyce 

ZZS Jihomoravského kraje dala k dispozici negativní revers přeložený do 

ukrajinského jazyka. Prezident předá všem členům AZZS ČR. 

 

17. Různé 

Dotazy na sporné body smlouvy se ZPMV ČR – odstranění problému domluveno 6.4. 

2022 s ředitelkou ZPMV ČR 

Projednána problematika většího počet kurzů ATLS a ALS, které musí mít zájemci o 

atestaci z UM 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 7.4.2022      

 

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M 

               prezident AZZS ČR  
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       Příloha zápisu : 

 

 

Startovní čísla 
1. Mistrovství České republiky řidičů zdravotnických záchranných služeb 

 
přidělených jednotlivým ZZS na základě losování  

uskutečněného dne 7.4.2022 v Praze 
v rámci jednání Asociace zdravotnických záchranných služeb České 

republiky 
 

 

Název  
Startovní číslo 

I. 
 Startovní 

číslo II. 

ZZS Jihomoravského kraje 1 15 

ZZS hl. m. Prahy 13 27 

ZZS Středočeského kraje 10 24 

ZZS Královehradeckého kraje 11 25 

ZZS Libereckého kraje 14 28 

ZZS Olomouckého kraje 4 18 

ZZS Kraje Vysočina 7 21 

ZZS Ústeckého kraje 12 26 

ZZS Plzeňského kraje 6 20 

ZZS Karlovarského kraje 9 23 

ZZS Moravskoslezského kraje 3 17 

ZZS Zlínského kraje 8 22 

ZZS Pardubického kraje 2 16 

ZZS Jihočeského kraje 5 19 
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