Zápis z jednání VH AZZS ČR
Zapsal
MUDr.Marek Slabý

Datum a místo :
17.2.2010 , 18.00- 21.45 hodin,
Hotel Pupp, Karlovy Vary

Zápis ověřil
MUDr. Tukinski
MUDr. Vaňo
Účastníci
MUDr.Marek Slabý ZZS JčK
MUDr.Ilja Deyl ZZS ÚK
MUDr.Ivo Tukinski ZZS KvK
MUDr.Martin Houdek – ZZS SčK
Ing.Milan Klusák ZZS JmK
MUDr. Marek Obrtel ZZSPaK
MUDr. Ivo Mareš ZZS OK omluven
Ing.Vlasta Filová ZZS KV
Ing.Ivo Rada ZZS PK
MUDr.Michal Havlíček ZZS LK
MUDr. Anton Vaňo ZZS ZK
MUDr. Ladislav Žabka ZZS KHK
MUDr.Roman Gřegoř ZZS MsK – omluven

Hosté : MUDr.Jana Šeblová

Téma:
1. Prezentace firmy AV media a JSDI
 Problematika JSDI a přenosových a videokonferenčních technologií
2. Předložení a schválení programu jednání VH AZZS ČR
3. Zpráva předsedy AZZS o činnosti v roce 2009
 dohodovací řízení- kombinace paušál a výkon jako jedna z možností úhrady
ZZS , diskutováno současně jako návrh pro další jednání
 úhradová vyhláška
 Unilever –dar, nyní bez kontaktu s firmou ,
 bezpečnostní akce Jezdi bezpečně – rozvíjí dále každá ZZS samostatně
 Webové stránky AZZS – bez připomínek
 Změna stanov- pouze změna adresy , bez připomínek
 Admin. Pracovnice, schváleny náklady a rozsah činnosti
 Spolupráce s HZS – zejména oblast IOP
 Asociace hejtmanů – spolupráce na znění katalogu prací, nutnost upozornit na
spolufinancování IOP, problematika financování ZZS . Probíhá od jarních
měsíců, považována za konstruktivní a pro AZZS klíčovou.
 Porady náměstků- žádoucí , bude pokračovat, Dr.Maškem vznesen požadavek
na rozšíření o náměstky LP . Financování ubytování z prostředků AZZS nebo
případného sponzora

4. Zpráva o stavu hospodaření AZZS k 31.12.2009
 předloženo vyúčtování za rok 2009 - Dr.Slabý
 zdůvodnění jednotlivých položek - Dr.Slabý
 příspěvek za rok 2009 AZZS neuhradily :
ZZS Plzeňského,Pardubického a Královéhra deckého kraje. Příslušnými řediteli
potvrzena úhrada v nejbližším možném termínu , MUDr.Žabka zvažuje
vystoupení z AZZS , pak by ZZS HK odmítla platbu za rok 2009

5. Odstoupení člena výkonné rady VH AZZS ČR MUDr.Marka Obrtela
 Přijetí rezignace členy VH AZZS ČR
 Diskuse na téma financování záchranných služeb v ČR
6. Volba nových členů výkonné rady AZZS
 Navrženi MUDr. Ivo Tukinsky
MUDr.Roman Gřegoř
 Jednomyslně schváleno / viz usnesení /

7. Problematika úhrady činností ZZS od ZP v 2010 (dohodovací řízení, úhradová
vyhláška)
 Všichni ředitelé ZZS dodají předsedovi AZZS do poloviny března konkrétní
návrhy, vzory registračních listů výkonů z roku 2009 jsou umístěny na
www.azzs.cz
8. Problematika katalogu prací – 11.platová třída, jednání s MZ ČR a MPSV
Široká diskuse všech členů VH , nutnost konzultací s právními experty, ovšem již
nyní rozdílná stanoviska expertů ministerstev a právních kanceláří pracujících pro
odborové organizace.Problém různých pohledů na zařazení všeobecných sester a
záchranářů, odlišnost ZZS KV od ostatních ZZS v ČR………………
 Viz usnesení
9. Problematika zákona o ZZS – výstupy z pracovní skupiny
 t.č. není možnost jakkoli předložit do parlamentu, MUDr. Hlaváčková
zpracovává na formulace nekolidující se stávající legislati vou, po
parlamentních volbách bude opět předloženo ve spolupráci s MZ ČR .
Připravovaná norma vychází z normy již do parlamentu předkládané
s modifikací terminologie, nutno dopracovat pasáže týkající se financování ,
sociální oblasti a prováděcích vyhlášek
 referovala MUDr.Šeblová , MUDr.Tukinski
10. Vstup AZZS do Unie zaměstnavatelských svazů od 1.3.2009
 Odsouhlaseno, viz usnesení
11. Záštita AZZS nad kongresy a ostatními akcemi jednotlivých ZZS
 AZZS bude garantem odborných akcí spolu s SUMMK , nejbližší akce Rallye
Rejvíz 2010
 Krátká diskuse , bude násled ně doprecizováno mailovou cestou

12. Spolupráce AZZS –SUMMK
 Probíhá od minulého roku aktivně, předseda AZZS se účastní jednání
předsednictva SUMMK, naopak MUDr.Šeblová zvána na VH AZZS ČR ,
nedochází ke zbytečnému dublování aktivit, společná podpora při jed nání ch se
ZP a jinými institucemi shledána jednoznačně výhodnou a ověřena praxí.
Referovala MUDr.Šeblová a MUDr.Slabý

13. Problematika vstupu dalších subjektů do AZZS
 Rozšiřování AZZS ČR nepovažují její členové za žádoucí – viz usnesení

14. Kofinancování IOP jednotlivými kraji
 konkrétní částky / kraj – bude řešeno definitivně se zástupci A sociace
hejtmanů dne 24.2. v Telči ve 14 hod
15. Různé
 Dr.Havlíček – problematika jednotného značení vozidel ZZS, odlišení od
subjektů, které provozují pouze sekundární transporty, dopravu raněných
……….., dobrovolnických organizací atd. Široká diskuse bez závěru……
Všeobecná shoda na nutnosti nějakých kroků , diskuse bude pokračovat.
 Dr.Žabka diskutuje na téma potřebnosti změny organizační formy ZZS ,
opuštění modelu příspěvkové organizace, kterou považuje za zcela nevhodnou
Současně tentýž diskutující zahajuje diskusi o směřování AZZS ČR a
případném vystoupení ZZS HK z AZZS ČR.

Usnesení VH AZZS ČR ze dne 17.2.2010
I.

Příspěvek jednotlivých členů AZZS ČR ZZS pro rok 2010 činí 20 000 ,- Kč a bude
uhrazen nejpozději do 30.6.2010

II.

Předseda AZZS ČR MUDr.Marek Slabý je zmocněn členy VH AZZS ČR k úhradě
nákladů na společné celorepublikové akce AZZS ČR včetně např . VH a porad
ředitelů nebo náměstků ZZS z krajů, které jsou členy AZZS. Ostatní účastníci si
náklady na akci a např.ubytování hradí sami.

III.

VH AZZS ČR souhlasí se vstupem AZZS ČR do Unie zaměstnavatelských svazů od
1.3.2010

IV.

Předseda AZZS ČR MUDr.Marek Slabý je zmocněn členy VH AZZS ČR k úhradě
členských poplatků Unii zaměstnavatelských svazů, která činí 9/12 z ročního poplatku
40 tis. Kč

V.

Předseda AZZS ČR MUDr.Marek Slabý je zmocněn členy VH AZZS ČR k úhradě
nákladů na provoz a správu webových stránek AZZS ČR a administrativní sílu ,
zpracovávající agendu AZZS.

VI.

VH AZZS ČR schvaluje předloženou správu o hospodaření AZZS ČR za rok 2009

VII.

VH AZZS ČR bere na vědomí odstoupení MUDr.Marka Obrtela z funkce ředitele
ZZS PAK a v důsledku toho i ze všech funkcí v AZZS ČR

VIII.
IX.

X.

XI.

Členy výkonné rady AZZS jsou zvoleni MUDr.Ivo Tukinski a MUDr.Roman Gřegoř
VH AZZS ČR dospěla k závěru, že v souladu se Zákoníkem práce ve stávajícím znění
a Katalogem prací ve stávajícím znění, mají být zdravotničtí záchranáři a všeob ecné
sestry se specializovanou způsobilostí vykonávající činnost zdravotnického
záchranáře zařazeni nejvýše do 10.plat třídy / krom vyjímek v obou normách
uvedených /
Jakmile bude vydán nový Katalog prací, bude neprodleně svolána VH AZZS ČR ,
která na základě zpracovaného právního rozboru, který bude zadá n odborníkovi na
pracovní právo / doporučen Dr Šubrt nebo Dr.Jakubka / zaujme k problematice
jednoznačné stanovisko . Kontakt a rozbory zajistí Dr.Vaňo a náklady budou
vyplaceny z prostředků AZZS ČR

AZZS ČR je uzavřenou asociací ZZS zřizovaných kraji a VH nesouhlasí
s rozšiřováním o další členy .

