Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR 1_2020
Zapsal:

Datum a místo:

MUDr. Marek Slabý, MBA

25.2.2020, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zápis ověřili:
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Roman Gřegoř

Přítomni:
MUDr. Hana Albrechtová – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička – ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Jiří Knor, Ph.D. – ZZS Středočeského kraje
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy
MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje
MUDr. Mgr. Dita Mlynářová – ZZS hl. města Prahy
MUDr. Igor Paar – ZZS Pardubického kraje
MUDr. Libor Seneta – ZZS Královehradeckého kraje
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje
Ing. Andrea Rakovičová – ZZS Olomouckého kraje
Hosté:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – MZ ČR
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – MZ ČR
JUDr. Radek Policar – MZ ČR
MUDr. Eva Smržová – MZ ČR
MUDr. Jiří Mašek – PS Parlamentu ČR
Ing. Renata Tesaříková, MBA – ZZS JčK
___________________________________________________________________________

Program jednání členské schůze
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem
Akceptován všemi členy bez připomínek a doplnění.

1. Informace MZ ČR – LZS
JUDr. Radek Policar, MUDr. Eva Smržová
a. informace o výsledku veřejné zakázky na poskytovatele LZS na období 1.1.2021-31.12.2028
- 2 provozovatelé - DSA a.s., AIR – Transport Europe, spol. s r.o.
b. předání stejnopisu smlouvy uzavřené s provozovateli ředitelům ZZS
c. informace k některým ustanovením smlouvy s provozovateli
- základny, provozní doba
- časový interval splnění výzvy ZOS – pohotovost
- pravidla pro noční lety
- povinná splečná součinnostní cvičení
- postup v případě změny adresy VZ LZS – informace na MZ v časovém předstihu
- Metodický pokyn MZ k provozu LZS – závazný pro provozovatele
- účinnost smlouvy s provozovateli 1.1.2021, součinnostní spolupráce od 1.9.2020
d. informace o aplikaci požadavků Úřadu pro civilní letectví – soulad s evropskou legislativou
JUDr. Policar – upozorňuje na povinnost zajištění připravenosti heliportů a splnění
požadavků EU jednotlivými kraji (stát financuje provozovatele/vrtulníky; kraje zodpovídají
za připravenost heliportů)
MZ – informace pro kraje o nutnosti financování nákladů souvisejících s požadavky
ÚCL/evropské legislativy jakou součást informací o výsledku veřejné zakázky na
poskytovatele LZS
2. First responders (FR)
a. MUDr. Slabý
- předložení návrhu jednotného dokumentu definujícího FR, zapojení složek IZS, školení FR
na MZ
b. MUDr. Smržová
- návrh textu metodického pokymu „První pomoc na vyžádání“ – přípravné řízení SUMMK
ČLSJEP
- napojení na platnou legislativu, vydání ve Věstníku MZ
- memorandum o spolupráci se složkami IZS (MZ,AZZS)
- vzor smlouvy – využití dobrovolníků/FR – dodá JUDr.Policar
c. AZZS – MUDr. Slabý, MUDr. Mlynářová
- předloží návrh smlouvy na legislativní sekci
- předloží jednotnou metodiku – pravidla pro evidenci, sledování a vyhodnocování
činnosti FR
d. návrh na zakotvení termínu „poskytovatel první pomoci na vyžádání“ do legislativy – MUDr.
Gřegoř
JUDr. Policar – souhlasí s legislativním ukotvením, požaduje návrhy

MUDr. Slabý, MUDr. Mašek – doplnění ustanovení o FR do zákona č. 372/2011 Sb.; 374/2011
Sb.?
MUDr. Deyl – upozorňuje na rozdílné definice pojmů zprostředkování zásahu X vyslání na
zásah
MUDr. Gřegoř navrhuje diskuzi k problematice FR a legislativnímu ukotvení v rámci AZZS,
odsouhlaseno.
3. Novelizace zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování a zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
MUDr. Smržová
- požadavek na předložení návrhů změn na MZ do 14 dnů – zajistí MUDr. Slabý
- MUDr. Mašek – navrhne definici jednotlivých skupin – FR/IZS/dobrovolníci
4. Plán plošného pokrytí (PPP)
MUDr. Smržová, MUDr. Slabý
AZZS – návrh jednotné minimální podoby PPP
MUDr. Slabý – zajistí kompletaci předložených návrhů, zahrnutí LZS v mapových podkladech a
rozešle do 14 dnů k odsouhlasení ZZS
Následně bude zapracováno do metodiky MZ, MUDr. Smržová zajistí informování krajů.
Termín ukončení: 31.3.2020
5. Pracovní skupina MZ pro metodické řízení ZZS
MUDr. Smržová
- ustanovení pracovní skupiny, návrh předložený ke schválení poradou vedení MZ
- 12 členů – 2 AZZS, 2 SUMMK, 2 Komora záchranářů + MZ + Asociace krajů ČR
- nominace zástupců
- první jednání – předpoklad 4/2020
MUDr. Slabý
- informace o důvodech pro ustanovení pracovní skupiny - zapojení Asociace krajů ČR
do rozhodovacích procesů týkajících se ZZS, prosazování zájmů ZZS na MZ
MUDr. Mašek – vyslovena podpora pracovní skupině

6. AML
MUDr. Slabý
- informace o akceptaci systému předávání AML zpráv ze strany ZZS, podpesané smlouvy
- v současné době funkční pro platformu Google, pravděpodobně od 3.Q/2020 pro
Apple

7. NIS IZS
Ing. Filová – informace o postupu jednání
- požadavek na financování prostřednictvím ministerstva financí -pro všechny složky IZS
(odhad nákladů 16 mil. Kč HW, 16 mil. Kč podpora)
- 3/2020 – mělo by být sděleno, zda MF zafinancuje pro všechny složky IZS, v případě, že
MF nebude financovat, pak by mělo dát stanovisko k financování GŘ HZS: jednotné
řešení a financování??
- v případě, že nebude jednotné řešení a financování, AZZS bude požadovat využívání
NAKIT (VZ bez uveřejnění)
- odhad nákladů od r. 2021: 500 tis. Kč/ZZS/rok
úkol: ZZS - vyplnění tabulky, kterou distribuoval MUDr. Slabý
8. IROP
MUDr. Slabý – informace o postupu dokumentace IROP
- prostřednictvím přípravného výboru předané informace – nadefinování oblastí pro
financování ZZS
- snahy HZS o vyřazení ZZS z okruhu žadatelů
- alokace čerpaných prostředků ZZS: max. 20% z celkové alokované částky
Ing. Filová
- předpoklad financování - 70 mil. Kč/ZZS
- předpoklad první výzva – nejdříve 4.Q/2021
- snaha o zvýšení celkové alokované částky
MUDr. Mašek
Oslovení MF/MMR se žádostí o zvýšení celkové částky alokované pro ZZS
9. Předčasný důchod členové VS ZZS
MUDr. Mašek – informace ke stavu jednání
- snaha o prosazení možnosti odchodu do předčasného důchodu bez sankcí – krácení
výše starobního důchodu pro členy výjezdových skupin ZZS a ZOS a umožnění
přivýdělku
- platnost pro ZZS (7.500 osob), strážníky MP (8.500 osob), podnikové hasiče (2.500
osob) a členy HS, celkem cca 19 tis. osob
- finanční zvýhodnění: cca + 4 tis. Kč/měs./osoba
- ustanovaná pracovní skupina předsedy vlády, která předložila podklady pro finanční
analýzu a propočet dopadů na státní rozpočet na dotčená ministerstva
MUDr. Slabý navrhuje zahrnutí návrhu do připomínek k novele zákona č. 374/2011 Sb., o
zdravotnické záchranné službě.
MUDr. Deyl - dotazy
- odchod do předčasného důchodu bez sankcí - vázanost na zdravotní způsobilost – NE
- odchod do předčasného důchodu bez sankcí - vyloučení možnosti zaměstnání na jiné
ZZS – ANO

10. Zdravotní pojišťovny
a. Revize VZP
MUDr. Slabý
- shrnutí připomínek ZZS k revizním zprávám
- žádost o schůzku s ředitelem pro smluvní vztahy VZP – odkládání
- 2/2020 – interní jednání VZP k dané problematice
- 3/2020 – schůzka s představiteli ZZS ??
MUDr. Deyl upozorňuje na formulaci poskytnutí PNP na místě nebo při přepravě u kódu
06713, kontrolní orgány VZP vyžadují dodržování/neproplácení výkonů, argumentace
úhradovou vyhláškou.
MUDr. Slabý – v kalkulačních listech definice výkonu – zahájení přijetím výzvy a ukončení
vyplněním zdravotnické dokumentace, VZP provedla změnu a bylo vypuštěno z „Bodníku“. Ze
strany ZZS připomínkováno, z časových důvodů VZP neprovedla nápravu, kontrolní orgány VZP
v některých případech vyžadují.
Stanovisko MZ: nelze vyžadovat
MUDr. Slabý zašle stanovisko MZ ředitelům ZZS.
b. Dohodovací řízení
MUDr. Slabý
- Registrační listy – zapracování nárůstu mzdových nákladů na úroveň r. 2019 – ke
schválení VZP; v r. 2020 kompenzace snížením hodnoty bodů; r. 2021 bez dopadu do
bodových úhrad
- informace k úhradám od ZP – r. 2019 zásadní meziroční nárůst úhrad
- PPNP - využití posádky RV při sekundárním transportu, požadavek na nasmlouvání
kódu pro RV u odbornosti 799 – odmítnuto VZP
- podklady z GPS – některé ZZS podpesali přílohu č. 2 – souhlas s předkládáním GPS ke
kontrole
upozornění na nebezpečí zavedení „kilometrovníků“
žádost MUDr. Slabý o kontrolu znění podepisovaných smluv se ZP jednotlivými ZZS
- MUDr. Deyl upozorňuje, že přílohu č. 2 nemusí podepisovat statutární zástupce ZZS
- MUDr. Paar konstatuje, že VZP trvala na podpisu přílohy č. 2 včetně ustanovení o
předkládání údajů z GPS, ale potvrdila respektování dohody o nepožadování
předkládání údajů z GPS ke kontrole
- Ing. Filová upozorňuje, že problematiku údajů z GPS upravuje Rámcová smlouva
- MUDr. Deyl požaduje podání žádosti na VZP – umožnění předání pacienta po
primárním zásahu poskytovateli PPNP
11. Předávání pacientů
MUDr. Slabý navrhuje v rámci novelizace zákona č. 374/2011Sb., o zdravotnické záchranné
službě umožnit předávání pacientů jiným subjektům, než jsou poskytovatelé lůžkové péče
(ambulatní specialisté, hospicová péče, jiná zdravotnická zařízení)

V diskuzi k navrženému je vyjádřený nesouhlas a upozorňováno na riziko odmítání přijímání
pacientů nemocnicemi, dosažitelnost ambulatních specialistů. Poukazováno na nutnost
začlenění jiných poskytovatelů zdravotní péče do sítě urgentích příjmů, konstatování
regionálních specifik.
MUDr. Kolouch – upozornění na situaci v Praze, řešení s využitím centrálních příjmových míst.
Navrhuje individuální nasmlouvání s jednotlivými poskytovateli zdravotní péče.
Na základě diskuze zamítnutý návrh na řešení v rámci novelizace zákona č. 374/2011 Sb.
MUDr. Mgr. Mlynářová doporučuje řešit prostřednictvím ZP – nasmlouvání výkonu/umožnění
předání pacienta do jiného zdravotnického zařízení než lůžkové zařízení.
Členská schůze odsouhlasila jednotný postup vedoucí k umožnění předání pacienta do jiného
zdravotnického zařízení než zařízení lůžkové péče, jednání se ZP, návrh metodického pokynu.
(MUDr. Slabý)
12. Zajišťovací fond pro záchranáře
MUDr. Slabý informoval o vytvoření Zajišťovacího fondu, podepsaná smlouva mezi AZZS a
Nadačním fondem Kryštůfek jako správcem.
Prezident AZZS ČR osloví potencionální přispěvatele do nadačního fondu.
MUDr. Kolouch informoval o nadačním fondu Z nesnáze 21 a nabídce přispívat z fondu
zdravotnickým záchranářům a navrhl pozvat zástupce nadačního fondu na další členskou
schůzi AZZS ČR.
13. Letáky „Bezpečnostní ulička“
AZZS ČR zastřeší kampaň, zapracování loga AZZS do garfického návrhu.
MUDr. Alberchtová informovala o pilotním projektu ZZS Jihomoravského kraje, efekt kampaně
se projevil až po vylepení samolepek na sanitní vozidla, účinnost letákové kampaně nižší.
MUDr. Slabý navrhuje v rámci celorepublikové kampaně vylepení letáků na vybrané benzinové
pumpy. Požadavek na vyjádření k návrhům letáků.

14. Indikátory pro zdravotní pojišťovny
MUDr. Knor informoval o pilotním projektu, údaje za 1/2020 předány na ZP. Konstatuje
předpokld snížení počtu výjezdů po zveřejnění informace o regresních platbách za zneužití ZZS.
MUDr. Slabý navrhuje pokračovat ve statistickém přehledu, vykazování signálních kódů po
dobu 6 měsíců, poté zpětná vazby na ZP.
MUDr. Gřegoř upozorňuje na odlišení pojmů zneužívání X nadužívání.
MUDr. Mašek konstatuje změnu postoje VZP k problematice nadužívání/zneužívání ZZS,
požadavek VZP na data, úvahy o regresních úhradách.

Členská schůze odsouhlasila návrh prezidenta AZZS na pokračování projektu a postupné
zavedení a vykazování signálních kódů jednotlivými ZZS. Ve 4.Q/2020 bude provedeno
vyhodnocení a zahájeno jednání se ZP.
MUDr. Slabý zajistí předání signálních kódů jednotlivým ZZS, ZZS zajistí zavedení signálních
kódů do IS a jejich vykazování, definuje mechanismy a stanoví termíny.

15. Jednání s ministrem zdravotnictví a vedením MZ
a. Ministr zdravotnictví otevřel problematiku indikátorů pro ZP, definice nejbližšího zařízení X
zařízení, které je schopné péči poskytnout.
Prezident AZZS informoval o stanovisku členské schůze AZZS k problematice předávání
pacientů, zamítnutí změny prostřednictvím novelizace zákona č. 374/2011 Sb., preferována
je dohoda se ZP o umožnění předání pacienta i jinam než do do zařízení lůžkové péče a
proplacení výkonu ZP – odbornost 709/primární výjezd. Členská schůze AZZS požádala
ministerstvo zdravotnictví o výklad a svolání jednání k této problematice za účasti MZ, AZZS a
ZP.
b. Spolupráce s nemocnicemi
prof. MUDr. Prymula informoval o dohodě mezi vybranými nemocnicemi a ZZS o předávání
pacientů v Praze.
Ministr zdravotnictví navrhuje využívání dalších služeb typu Home care, hospice za účelem
odlehčení nemocnicím.
MUDr. Mašek informoval o pilotním projektu zapojení poskytovatelů Home care a využití DZS.
Prezident AZZS požádal MZ o vypracování metodického pokynu umožňujícího využití jiných
subjektů.
c. Urgentní příjmy
Ministr zdravotnictví se dotázal na zkušenosti s urgentními příjmy a jejich využíváním.
Byly konstaovány negativní zkušenosti a porušování zákona ze strany některých nemocnic –
odmítání pacientů i v zařízeních, která jsou součástí sitě UP.
Ministr zdravotnictví konstatoval, ža se jedná o systémový problém a souvisí s postupným
dobudováním sítě UP.
MUDr. Gřegoř vyslovil podporu koncepci UP, nacházíme se v překlenovacím období.
Prezident AZZS navrhl ke zvážení podporu pro nemocnice budující UP, dále navrhl
nasmlouvání a proplácení 5 signálních kódů pro UP zdravotními pojišťovnami.
prof. MUDr. Prymula informoval o paušální platbě nemocnicím zřizujícím UP a vyslovil návrh
na nasmlouvání signálních kódů pro UP pro UP II.
MUDr. Albrechtová informovala o kritické situaci v Brně – nemocnice odmítají přijímat
pacienty, kteří nejsou v akutním ohrožení života.
Ministr zdravotnictví navrhl vyvolání jednání se zástupci nemocnic, ZZS, za účasti ministra.

MUDr. Gřegoř informoval o situaci v Ostravě, doposud jednání s nemocnicemi bez dohody.
Upozornil na dodržování zákona – předání pacienta do nejbližší vhodné nemocnice.
MUDr. Knor požádal o podporu ZZS ze strany MZ – zamezení „objíždění“ nemocnic s cílem
předání pacienta.
d. Personální obsazení ZZS
prof. MUDr. Prymula vznesl dotaz na personální zajištění ZZS a výhled do budoucna.
Prezident AZZS informoval o nedostatku zdravotnických pracovníků na ZZS, konstatoval
prakticky nulový nárůst počtu nových lékařů na ZZS/UP, nastínil věkovou strukturu lékařů ZZS
a upozornil na redukci lékařských posádek.
Prezident AZZS poskytl MZ data o personální situaci ZZS včetně predikce počtu odchodů lékařů
do starobního důchodu v následujících letech.
Byl vznesený návrh na zřízení rezidenčních míst pro ZZS – participace MZ a kraje.
MUDr. Hrdlička přednesl zkušenosti ZZS Plzeňského kraje s rezidenčními místy, náklady cca 1
mil Kč/rok/místo.
MUDr. Gřegoř informoval o počtu chybějícíh lékařů ZZS Moravskoslezského kraje (50 úvazků
kmenových lékařů) a poukázal na negativní vliv změn ve vzdělávání lékařů.
MUDr. Mašek konstatoval postupné směřování k paramedickému systému.
e. Různé
- Na dotaz ministra zdravotnictví prezident AZZS informoval o stavu vyjednávání se ZP,
uvedl procentuální podíl krajů a ZP na financování ZZS.
-

MUDr. Mašek požádal o podporu MZ ve věci umožnění předčasného odchodu do
důchodu ZZ bez následných sankcí.
prof. MUDr. Prymula upozornil na možné personální dopady, vyjádřil podoru.

-

Prezident AZZS navrhl vyvolání jednání o vytvoření povinných rezerv vybavení ZZS a
požádal o finanční titul na jejich financování.

-

Ministr zdravotnictví vznesl dotaz ke stavu připravenosti ZZS na epidemii Koronaviru,
prof. MUDr. Prymula se dotázal na připravenost v případě potřeby transportu pacientů
v akutním stavu z oblasti karantény.
Prezident AZZS informoval o připravenosti ZZS, vybavení ochrannými pomůckami,
možnosti využití speciálních sanitních vozidel a ochranných pomůcek pro VNN.

-

Prezident AZZS přednesl informace týkající se SPIS - návrh změnu subjektu
koordinujícího SPIS z Fakultní nemocnice Brno na NCO NZO, požadavek na změnu
zřizovací listiny NCO NZO, začlenění nemocnic do SPIS.

-

MUDr. Mašek požádal o podpru při jednáních s MMR/MF o zvýšení alokovaných
prostředků v rámci IROP určených pro ZZS.

V praze dne 25.2.2020
MUDr. Marek Slabý, MBA
prezident AZZS ČR

