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Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR 3/2022 
    

Zapsal a                             Datum a místo: 

 

Mgr. Michaela Málková                                     23.11.2022 Hotel Olšanka   

    

Zápis ověřili 

Ing. Vladislava Filová 

JUDr. Josef Valenta 

             

 

Přítomni:  

MUDr. Hana Albrechtová – ZZS Jihomoravského kraje 

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

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. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy 

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 

 

Hosté: 

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

Bc. Patrik Merhaut – ZZS Středočeského kraje 

 

 

Program jednání členské schůze  
 

Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 21.11.2022.  

Akceptován bez připomínek a doplnění.  

V úvodu jednání oznámil prezident AZZS ČR zvolení senátorem za volební okrsek č. 13. Případné dopady 

této situace budou řešeny na další členské schůzi.  
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1. Úhradová vyhláška, výsledek Dohodovacího řízení a příprava na další rok 

Prezident informoval členy o jednáních, která předcházela vydání úhradové vyhlášky, která přinese 

segmentu ZZS navýšení plateb za výkony. Z přibližných propočtů byla stanovena částka 1,5 miliardy Kč na 

úhradu zdravotnických záchranných služeb. Při vykazování bude k RČ pacienta uveden pomocný kód 

v hodnotě 1.500,- Kč. Jednání o konkrétním způsobu úhrady v roce 2023 s VZP a Svazem ZP proběhne dne 

30.11.2022. 

Na Dohodovacím řízení na rok 2024 prezident předloží návrh k zavedení paušálních plateb tak, aby se celý 

systém stabilizoval a paušální část úhrad byla standardní součástí úhrady segmentu 709.   

Jednání pracovní skupiny pro tvorbu výkonů  MZ ČR se uskuteční  1.12. 2022 (ZUM na pánevní pásy).  

Do 16.1.2023 předloží jednotlivé ZZS návrhy na nový ZUM a ZULP.  U ZUM a ZULP, které se vyskytují i 

v jiných odbornostech uvést poznámku.  

2. Návrh na jmenování zástupce do analytické komise DŘ a komise pro Metodiku pro pořizování a 

předávání dokladů 

Prezident přednesl členům návrh na jmenování Ing. Ladislavy Kratochvílové, LL.M. do komisí, ve kterých 

doposud zastupoval AZZS ČR.  

Hlasování:  pro:  14  proti:  0  zdržel/a se: 0 

Závěr: Návrh byl přijat.  

3. ZZS a vlastní nebo smluvní ZDS 

V některých krajích je řešen problém extrémního nárůstu výjezdů k pacientům s naléhavostí N3 – N4 a 

NACA skóre 1 až 2, které lze předat v časové tísni posádkám ZDS, které však nejsou vždy k dispozici nebo 

není se soukromými dopravci navázána spolupráce. Režim ZDS není nastaven z principu věci organizačně 

ani finančně na akutní převoz jednoho konkrétního pacienta.   
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 Z tohoto důvodu ZZS hl. města Prahy pro vlastní potřebu hodlá zřídit vlastní ZDS, která bude v pilotním 

projektu provozovat 4 sanitní vozidla s jednočlennou posádkou.  

Obdobný projekt bude probíhat i v Brně, kde od nového roku bude ve všední dni (12 hod.) k tomuto účelu 

vymezena jedna dvoučlenná posádka. 

Proběhla široká diskuze k tématu. Na tento způsob může být nahlíženo jako na nesystémový, s ohledem na 

současnou situaci, však není vyloučený. Některé ZZS s touto ideou již pracují nejen ve smyslu přepravy 

pacientů,  ale i výchovou personálu nebo možností přesunout personál ze segmentu ZZS do segmentu ZDS.  

Závěr: Panuje obecná shoda na tom, že ZDS nemůže být deklarována jako záloha ZZS, jak tomu bylo před 

účinností Zákona č. 374/2012 Sb., nelze vřadit ZDS do hlavní činnosti, ale je možné provozovat ZDS jako 

vedlejší činnost zakotvenou ve zřizovací listině. Takto koncipovaná služba nebude provádět standardní ZDS 

pro ostatní poskytovatele zdravotní péče, ale bude vykonávat výjezdy na základě pokyny ZOS. Ekonomické 

aspekty takto provozované ZDS bude nutno provázat s příspěvkem kraje na činnost a dále projednat se ZP. 

4. IS DASUV, SMS 155 

Bc. Patrik Merhaut informoval členskou schůzi o aktuálním vývoji projektu IS DASUV. Cílem projektu 

DASUV je rozšíření funkcionalit stávajících systémů mobilního zadávání dat ZZS a zajistit možnost 

konzultace stavu pacienta, který je ošetřován posádkou ZZS, se specialistou popáleninového centra FN KV, 

a to jak textovou formou (výměnou informací), tak také sdílením obrazové dokumentace stavu pacienta ze 

strany posádky ZZS. Projekt má připojené testovací rozhraní MobileDoc - P. Koběrský. Ideální pro přenos 

dat je nastavení jednoho certifikovaného uzlu, který budou ZZS systémově využívat. FN Královské 

Vinohrady požaduje dodání kontaktů.  

 

Závěr: Členská schůze AZZS ČR žádá prezidenta o získání pověření MZ ČR a stanovisek PC FN Ostrava a 

PC FN Brno k projektu IS DASUV. Bc. Merhaut zajistí předání požadovaných kontaktů.  

Příjem SMS na linku 155 

Proběhlo střechové řešení před nasazením na jednotlivé ZZS od 1.1.2023. Pokud přijde SMS bez lokalizace 

bude převzata na ZOS s aktuálně nejmenší frontou otevřených zpráv SMS se propustí do systému a zároveň 
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bude automaticky odeslána zpětná SMS. Bude tedy nutná domluva ZZS na unifikovaných typech odpovědí 

bez diakritiky + nastavení (ZACHRANKA 155) ev. s připojením zkratky kraje.  

V případě SMS s lokalizací, kdy „domácí“ ZOS nebude schopno z důvodu poruchy SMS zpracovat, 

přepadne SMS na spolupracující ZOS, stejně jako dosud. Seznam zástupnosti krajů bude členům poskytnut. 

Závěr: Algoritmus je třeba nastavit ještě před spuštěním, proto je nutné, aby problematiku bezodkladně 

diskutovali IT a ZOS jednotlivých ZZS s koordinátorem Bc. Merhautem.  

5. Indikátory kvality a sledované parametry PNP o pacienty centrové péče 

MUDr. Gřegoř informoval členy o probíhajícím 1. kole vnitřní oponentury k důvodové zprávě projektu 

Indikátory kvality a sledované parametry přednemocniční neodkladné péče o pacienty centrové péče (týmu 

Peřan, Kubalová, Šeblová).  

Účelem projektu je rozšířit a zpřesnit metodiku sběru některých sledovaných parametrů činnosti 

výjezdových skupin za účelem pokrytí celého spektra, tzv. centrových pacientů a pacientů hodných 

zvláštního zřetele s cílem zjištění silných a slabých stránek systému a zajistit zvyšující se kvalitu 

poskytované péče u časově kritických pacientů. Zaměřuje se na systematický sběr dat u pacientů AKS, 

CMP, závažným traumatem, náhlou zástavou oběhu a porodem mimo ZZ.  

Závěr: Připomínky k důvodové zprávě, která byla rozeslána 16.11.2022 zasílat MUDr. Gřegořovi 

nejpozději do 5.12.2022 (další schůze výboru SUMMK 7.12.2022). 

6. Přehled sbírek NF Kryštůfek za rok 2022 – tisková zpráva 

Dne 21.11.2022 byla členům rozeslána tisková zpráva NF Kryštůfek a AZZS ČR. V letošním roce byly 

vyhlášeny čtyři veřejné sbírky (ZZS Kraje Vysočina, ZZS Libereckého kraje a ZZS Pardubického kraje). 

V současnosti dobíhá poslední vyhlášena sbírka pro ZZS Středočeského kraje, která skončí 30.11.2022.  

Doposud se ve sbírkách podařilo vybrat bezmála téměř 2,5 milionu Kč. Ve třech dalších případech byla na 

základě rozhodnutí ČS AZZS ČR poskytnuta jednorázová finanční pomoc ve výši 190. 000,- Kč.  

Na účtu NF Kryštůfek jsou finanční prostředky od dárců převedené AZZS ČR začátkem září. Prezident 

AZZS ČR přednesl členské schůzi návrh na vyplacení jednorázové finanční pomoci ve výši 50.000,- Kč pro  
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zdravotnického záchranáře ZZS JčK, který vážně onemocněl a do zaměstnání se již nevrátí (viz. e-mailová 

zpráva ze dne 23.11.2022).  

Hlasování:  pro:  14  proti:  0  zdržel/a se: 0 

Závěr: Návrh byl přijat. Prezident AZZS ČR vydá NF Kryštůfek pokyn k vyplacení.   

7. Hospodaření AZZS ČR, členský příspěvek na rok 2023, DPP a další platby  

Členové AZZS ČR jsou každý měsíc informováni o provedených transakcích a stavu finančních prostředků 

na účtech AZZS ČR.  

a) Hlasování o výši členského příspěvku na rok 2023 

Na rok 2023 byla stanovena výše příspěvku na 40.000,- Kč, splatný je vždy k 30.6. daného roku na 

účet č. č. 51-5530520217/0100, variabilní symbol je IČ organizace. 

Hlasování:  pro:  14  proti:  0  zdržel/a se: 0 

b) Hlasování o výši odměn v dohodách o provedení práce na rok 2023 

Mgr. Michaela Málková – administrativa, personální agenda – 300,- Kč /hod.  

Bc. Petra Kafková – web administrátor – 200,- Kč/hod.  

Ing. Ladislava Kratochvílová, LL.M. – analytik specialista ZP – 300,- Kč/hod.  

Milena Dvořáková – zdravotní pojišťovny – 200,- Kč/hod.  

Bc. Patrik Merhaut – koordinátor IT – 300,- Kč/hod.  

Hlasování:  pro:  14  proti:  0  zdržel/a se: 0 

Závěr: Členská schůze AZZS ČR požaduje zaslání přehledu náplní práce uvedených pracovníků. 

 

c) Hlasování o výši odměny pro prezidenta na rok 2023  

Prezidentovi AZZS ČR náleží odměna za výkon funkce prezidenta ve výši 14.500,- Kč/měsíčně.  

Hlasování:  pro:  14  proti:  0  zdržel/a se: 0 
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d) Ostatní náklady 

Účetní služby – do 1.000,- /měsíčně.  

Členský poplatek Unii zaměstnavatelských svazů – 45. 000,- splatný vždy v březnu daného roku 

Hlasování:  pro:  14  proti:  0  zdržel/a se: 0 

8. Různé  

a) Digitalizace ve zdravotnictví  

Prezident informoval o semináři digitalizace ve zdravotnictví AMP– pozvánka bude odeslána e-

mailem.  

MUDr. Kolouch - v rámci digitalizace doporučuje používat IOS platformu, která je certifikována pro 

eHealth a není omezena pouze na operační řízení.  

Požadavek členské schůze na poradu IT a ZOS(NIS) – vyzvat pracovní skupinu k přípravě výstupů 

pro další koordinační jednání s HZS (nositelé NIS IZS) a domluvit se s ostatními složkami na 

pokračování operačního řízení.  

b) Snížení věku odchodu do důchodu pro zdravotnické záchranáře 

Senát bude projednávat zákon č. 155/1995 Sb., ve stávajícím znění o snížení hranice věku pro 

odchod do starobního důchodu pro členy výjezdových skupin a ZOS ZZS. Metodika vykazování a 

výpočtu bude stanovena návaznou legislativou. Zákon vstoupil v platnost v loňském roce, 

předpokládaná účinnost je 1.1.2023 po schválení technické novely v nejbližších dnech.  

c)  Vykazování - Ostatní diagnózy  

Od 1.1.2023 bude ukončeno vykazování dg ukazujících na zneužití nebo nadužití výjezdových 

skupin ZZS v kolonce Ostatní diagnózy. Vykazování probíhalo po dobu dvou let ve spolupráci se 

ZP- vzhledem k ukončení činnosti ze strany ZP doporučujeme vlastní vyhodnocení dat.  
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d) Rozšíření metodiky na pořízení prostředků na krizovou připravenost  

MUDr. Albrechtová předložila prezidentovi návrh prostředků, které by ZZS JmK použila k vybavení 

pro krizovou připravenost. Závěr diskuze jednoznačně určuje vznesení požadavku AZZS ČR k MZ ČR 

na rozšíření metodiky na pořízení prostředků pro KP. 

Hlasování:  pro:  14  proti:  0  zdržel/a se: 0 

e) Pediatrický protokol  

Na základě požadavků některých ZZS objednán dotisk pediatrických protokolů.  

MUDr. Kolouch – nová podoba pediatrického protokolu – „krejčovský metr“ s připínacími 

zalaminovanými omyvatelnými kartami – bude prezentován na příštím jednání ČS AZZS. 

f) Kolektivní vyjednávání, jednání s odbory, výše příspěvků na rok 2023  

Diskuze členů o výši příspěvků pro zdravotnické záchranáře na rok 2023 a probíhajícím kolektivním 

vyjednáváním.  

MUDr. Smetana, MUDr. Seneta – diskuze o rozšíření kompetencí záchranářů, konzultace s lékařem vs.  

podání léku bez konzultace – řešením by mohla být zákonodárcem vydaná, tzv. kompetenční vyhláška 

s odkazem na Stavovský předpis ČLK, který přímo upravuje „vzdálenou ordinaci“.  

Problematika bude řešena v případě pozitivní reakce s právním oddělením Odborového svazu 

zdravotnictví a sociální péče. 

g) Uniformy pro záchranáře a ID karty pro zaměstnance (využívání benefitů) 

MUDr. Hrdlička vznesl příspěvek k diskuzi o uniformách pro ředitele, tiskové mluvčí a další členy 

vedení organizací. MUDr. Kolouch navrhuje ušít uniformy ve všech velikostech a rozlišovat odznaky 

ZZS (kostymérna). Zaměstnanci ZZS Plzeňského kraje mají zájem o ID karty, které by jim usnadnili 

čerpání benefitů (Bandi). ID karty mají již zavedené na ZZS Olomouckém kraji. 
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h) MUDr. Hrdlička pozval všechny na Plzeňské dny UM, které se budou konat ve dnech 23.-24.2.2023. 

 

V Praze dne 23.11. 2022      

 

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M 

               prezident AZZS ČR  


