Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR 2/ 2022
Zapsal

Datum a místo:

MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M.

28.6.2022, Hotel Klášter Želiv
VIP salonek

Zápis ověřili
Ing. Vladislava Filová
JUDr. Josef Valenta
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. Pavel Rusý – ZZS Středočeského kraje
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. Roman Gřegoř, MBA – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy

Program jednání členské schůze
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 27.6.2022
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1. Řešení personální situace
JUDr. Valenta předložil dne 1.6.2022 pracovní návrh řešení personální situace
jednotlivých kategorií zdravotnických pracovníků ZZS zahrnující i legislativní úpravy
vybraných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb. a vyhl. č. 99/2012 Sb. Návrh věnuje
pozornost i podpoře sociálních výhod pro pracovníky ZZS (výslužné, program
zdravotní péče a dřívější odchod do důchodu)
Materiál byl doplněn o návrhy členů AZZS ČR a projednán na jednání výboru
SUMMK dne 20.6.2022.
K materiálu proběhla rozsáhlá diskuse, mapující stávající legislativu, situaci
v jednotlivých krajích i obecné trendy v jednotlivých kategoriích zaměstnanců.
Obecně lze konstatovat, že vyjma absolutního nedostatku lékařů, který již trvá několik
let, dochází v současné době v některých oblastech i k problémům naplnit počty
záchranářů a řidičů vozidel ZZS. Tato situace nastala z několika příčin. Dominujícími
faktory jsou generační obměna (odchod silné generace stojící u zrodu samostatných
ZZS do starobního důchodu a možnost odchodu do předčasného důchodu),
nedostatečný počet akreditovaných kursů pro řidiče vozidla ZZS (pouze v 7 krajích
možnost absolvovat kurz), zrušení oboru zdravotnický záchranář na VOŠ, stávající
systém vzdělávání a povinných ročních stáží v nemocnicích, zvyšování počtu posádek
ZZS v posledních letech, výrazná potřeba doplnění personálu na vznikajících UP
v nemocnicích, hrozba případného přesunu části záchranářů k HZS ČR (avizována
potřeba až 1500 míst) a další .
Možná opatření v kategorii řidič vozidla ZZS - navýšení počtu akreditovaných kurzů
v krajích – akreditace při ZZS (viz Brno a další) nebo spolupráce s VOŠ nebo jiným
typem vzdělávacího zařízení, případně přijímání záchranářů na pozici řidič vozidla
ZZS (nutná legislativní úprava)… V kategorii zdravotnický záchranář se nabízí
možnost navýšení kapacity studijních oborů na regionálních univerzitách
(v současnosti nabízí pouze 12 VŠ) a bezpochyby úprava povinné roční stáže po
absolvování bakalářského studia s možností vykonávat celou praxi na ZZS se
zařazením stáží v lůžkových zdravotnických zařízeních v řádu týdnů s ohledem na
předchozí odbornou praxi absolventa….
Další část diskuse byla věnována absolventům studia Záchranář pro urgentní
medicínu, jejich zařazení, pracovní náplni. Obecně tento trend podporován, aby však
došlo k naplnění původního cíle, nutno dobrat se smysluplného počtu těchto
absolventů v jednotlivých krajích a současně upravit kompetence.
U lékařů ZZS s odbornou způsobilostí upravit stávající legislativu tak, aby byl
definován odborný dohled lékaře se specializovanou způsobilostí nad prací lékaře
s odbornou způsobilostí v reálně splnitelných parametrech (např. okamžitá konzultace
po telefonu, dojezd lékaře se specializovanou způsobilostí do místa zásahu do 20 min.
apod.)
Ve všech kategoriích zaměstnanců diskutovány i možnosti stipendií, pobídek,
nástupních příplatků, sociální program pro zaměstnance a aktuální stav legislativy
v této oblasti.
Jednoznačným závěrem je nutnost dílčích změn legislativy, úzká spolupráce
s Asociací krajů ČR, nemocnicemi a vzdělávacími institucemi v jednotlivých krajích.
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2. Zpráva o sbírkách NF Kryštůfek, nový dodatek ke smlouvě o spolupráci
Sbírka ZZS Kraje Vysočina (Jan Ryvola) probíhala od 1.3.-31.5.2022. Dne 2.6.2022
bylo prezidentem Nadačnímu fondu Kryštůfek zasláno rozhodnutí o vyplacení částky
ve výši Kč 225.205,40 Kč na účet jmenovaného.
Sbírka ZZS Pardubického kraje (Lukáš Maryško) byla započata 1.5.2022 a bude
ukončena k 30.6.2022.
Na sbírkovém účtu byly ponechány finanční prostředky z neoznačených příspěvků ve
výši Kč 41.553,-.
Dne 8.6.2022 byl na jednání dozorčí rady Nadačního fondu Kryštůfek předložen návrh
dodatku ke Smlouvě o spolupráci ze dne 29.1.2020 – info JUDr. Valenta.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel se: 0
3. Schválení sbírky pro rodinu zesnulého záchranáře ze ZZS Libereckého kraje
Dne 22.6.2022 byla AZZS ČR předložena žádost ZZS Libereckého kraje o pomoc v
tíživé životní situaci rodiny zesnulého zaměstnance s prosbou o schválení vyhlášení
veřejné sbírky NF Kryštůfek na období 1.7. - 31.8.2022.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel se: 0
4. Schválení daru pro záchranářku ZZS JčK
Dne 22.6.2022 byla AZZS ČR předložena žádost ZZS Jihočeského kraje o pomoc v
tíživé životní situaci rodiny záchranářky ZZS JčK, která se v důsledku tragického
úmrtí manžela dostala do závažné finanční situace, která vznikla z objektivních
důvodů a nebylo možno ji předvídat.
Pro okamžitou pomoc postižené rodině byla navržena částka 40 tis. Kč, která bude
doplněna o částku určenou pro tyto případy Kolektivní smlouvou ZZS JčK
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel se 0
5. Dary od HC Sparta a Medsol s.r.o. – převod na účet NF Kryštůfek
Na základě darovací smlouvy uzavřené mezi AZZS ČR a HC Sparta Praha, a.s. byl na
bankovní účet AZZS ČR dne 19.5.2022 převeden peněžitý dar ve výši 276.087,- Kč.
Na základě darovací smlouvy uzavřené mezi AZZS ČR a Medsol, s.r.o. bude na
bankovní účet AZZS ČR převeden účelově vázaný peněžitý dar ve výši 100 000,- Kč.
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ČS navrhuje převést tyto finanční prostředky na účet NF Kryštůfek.
Pro : 12
Proti : 0
Zdržel se: 0
6. Průběh Dohodovacího řízení na rok 2023
V návrhu AZZS ČR pro dohodovací řízení o hodnotě bodu na rok 2023 byly navýšeny
hodnoty bodu u výkonů pro odbornost 709 a 799 s ohledem na inflaci a nárůst
tarifních platů. Na základě jednání AK ČR a vlády ČR v lednu 2022 by mělo dojít ke
zvýšení platby ZP v segmentu ZZS tak, aby se poměr plateb kraje vs ZP blížil alespoň
poměru 50 : 50. Z tohoto důvodu byl v rámci DŘ na rok 2022 navržen nový výkon
Příjem tísňové výzvy operátorem ZOS o hodnotě 1500,- Kč, který bude přiřazen ke
každému rodnému číslu.
DŘ v této fázi bylo ukončeno uzavřením nedohody.
V návaznosti na DŘ a případné zavedení kódu pro příjem tísňové výzvy navrhuje
ČS požádat o uznání kódu 37115 krizový intervent
7. Uzavření smluv s MZ ČR na jednotný informační systém v LZS
Dne 2.5.2022 byly uzavřeny a všem členům AZZS ČR rozeslány rámcové smlouvy
s Gina Hems a Radium o zajištění sledování vrtulníků HEMS. Na základě těchto
rámcových smluv pak jednotlivým žadatelům o dotaci MZČR (krajským
poskytovatelům ZZS) postačí faktury vystavené na základě řádně akceptované
(potvrzené) objednávky. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. do 31.12.2022.
8. Přeshraniční spolupráce – jednání se Slovenskem a SRN
Projednáno, v současné chvíli odložena jednání v SRN z provozních důvodů MZ ČR
9. Nominace na cenu AZZS ČR
Na základě vysloveného souhlasu byly objednány odznaky pro oceněné cenou AZZS
ČR na roky 2022-2025. Objednány byly také miniatury odznaků do klop pro oceněné
v předchozích letech (rozešleme v průběhu září na jednotlivé ZZS podle seznamu
oceněných).
Cena AZZS ČR za letošní rok bude již po deváté předána u příležitosti konference
XXVIII. Dostálovy dny urgentní medicíny, která se bude konat ve dnech 25.27.10.2022 v Ostravě.
Jednotlivé ZZS zašlou své nominace v podobě krátkého medailonku (text na 1 slide
prezentace), fotografie nominovaného a textu na diplom (nominován/a za…)
nejpozději do 31.7. 2022.
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Prezident AZZS ČR zajistí dále výrobu klopového odznaku pro členy ČS AZZS ČR
10. Cvičení FN Bulovka – září 2022
Ministerstvo zdravotnictví bylo osloveno FN Bulovka s nabídkou pokračování cvičení
ZZS s FN Bulovka s tématem příjem pacienta s podezřením na VNN. FN Bulovka si
pořídila nový biobox a nabízí všem ZZS vyzkoušet si předání pacienta do péče
s využitím nového bioboxu.
Není řešeno cestou AZZS, ale jednotlivých ZZS, nutno též zjistit výši úhrady.
11. Centrum bezpečí – IROP
Prezident informoval členy AZZS ČR o jednání na MZ ČR ohledně Center bezpečí,
která jsou již provozována složkami MV ČR, nebo se předpokládá jejich vybudování.
ČS AZZS ČR odmítá participaci prostředků IROP 21 určených pro ZZS na tomto
projektu a zároveň prohlašuje, že nemá dostatečné personální kapacity a finanční
zdroje na zajištění provozu těchto center.
12. Předčasný odchod do důchodu –
Dne 21.6.2022 rozeslány všem členům AZZS ČR k připomínkám pozměňovací
návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění. Návrh bude ve sněmovně projednán 8.7.2022.
Předpokládá se účast jednotlivců v PSP ČR
Záměr možnosti odchodu do předčasného důchodu AZZS ČR podporuje. Pokud
nedojde ke schválení předložených pozměňovacích návrhů, předpokládáme a
požadujeme neprodlené podání pozměňovacího návrhu, resp. vytvoření technické
novely zákona 155/1995 Sb. prostřednictvím poslanců vládní koalice nebo MPSV.
13. LZS – smlouva s MZ ČR
Projednáno, dále připomínky SUMMK ČLS JEP a MZ ČR
14. Různé
• Preventivní a edukační projekt vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS
Olomouckého kraje-nehody řidičů v ZZS – podpořeno AZZS ČR, ZZS OL
spolupracuje s ostatními ZZS
• Mistrovství ČR řidičů ZZS – Zlín poděkování realizačnímu teamu, návrh na
zopakování v dalších letech
• Žádost o udělení záštity AZZS ČR pro akci Karlovarská P155 – záštita
udělena, prezident AZZS ČR navrhuje automaticky udělit záštitu AZZS ČR
pro akce s celokrajským nebo celostátním dosahem, pořádané jednotlivými
členy AZZS ČR
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• Telemedicína a právní aspekty – upozornění na možné právní dopady a
souvislost s platnou legislativou řešící zdravotnickou dokumentaci, její
součásti, zálohování, předávání a uchování, současně též řešena v této
souvislosti problematika GDPR.

V Želivi dne 28.6.2022
MUDr. Marek Slabý, MBA, LL.M
prezident AZZS ČR
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