Zápis z jednání členské schůze AZZS ČR
Zapsal

Datum a místo:

MUDr. Marek Slabý, MBA

14.11.2018 Hotel ILF, Praha

Zápis ověřili
Ing. Vladislava Filová
MUDr. Roman Gřegoř
JUDr. Josef Valenta
Přítomni:
MUDr. Ilja Deyl – ZZS Ústeckého kraje
Ing. Vladislava Filová – ZZS Kraje Vysočina
MUDr. Luděk Kramář, MBA – ZZS Libereckého kraje
MUDr. Bc. Pavel Hrdlička - ZZS Plzeňského kraje
MUDr. Jan Weinberg, MBA, LL. M. – ZZS Olomouckého kraje
MUDr. Roman Gřegoř – ZZS Moravskoslezského kraje
MUDr. Petr Kolouch, MBA – ZZS hl. města Prahy
Ing. Milan Klusák, MBA – ZZS Jihomoravského kraje
MUDr. Libor Seneta – ZZS Královéhradeckého kraje
MUDr. Marek Slabý, MBA – ZZS Jihočeského kraje
MUDr. Igor Paar - ZZS Pardubického kraje
JUDr. Josef Valenta – ZZS Zlínského kraje
Omluveni :
MUDr. Jiří Smetana – ZZS Karlovarského kraje
Ing. Jaromír Bureš – ZZS Středočeského kraje

Hosté:
MUDr. Jiří Mašek – Poslanecká sněmovna – výbor pro zdravotnictví
brig. gen. Ing. Tomáš Lerch – ředitel Ředitelství služby dopravní policie
Ing. Filip Maleňák – ředitel Aplikace záchranka, z.ú

Program jednání členské schůze
Program jednání byl členům AZZS ČR rozeslán e-mailem dne 5.11.2018. Akceptován všemi
členy bez připomínek a doplnění.

1. Modročervené majáky – brig. gen. Tomáš Lerch, MUDr. Slabý, MBA
Brig. gen. T. Lerch informoval ČS o dopadech Zákona č. 361/2000 Sb. (Zákon
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů) od 1.10.2018
na vybavení vozidel základních složek IZS resp. na novou možnost současného použití
červené a modré barvy ve výstražných světelných zařízení těchto složek. Cílem je
sjednocení používání barevného provedení u všech 3 základních složek IZS.
ČS AZZS ČR akceptuje návrh PČR a HZS ČR v plné šíři, což znamená, že :
U vozidel, která jsou již v provozu bude ponechána původní modrá barva výstražného
světelného zařízení (VSZ), je však možno dle finančních a technických možností
provést změny jako na vozidlech nově pořízených.
Vozidla ZZS pořízená po 1.1.2019 budou osazena vždy VSZ v těchto barevných
variantách :
a. Hlavní i vedlejší majáková světla jsou osazena červenou a modrou barvou,
přičemž levá strana hlavního majákového světla je vždy červená a vedlejší
majáková světla na levém boku jsou vždy červená a vpravo modrá v poměru
1:1
b. Hlavní majáková světla jsou v celém rozsahu modrá, vedlejší majáková světla
na levém boku jsou vždy červená a vpravo modrá v poměru 1:1
c. Hlavní i vedlejší majáková světla jsou osazena modrou barvou.
Je - li používán maják za předním sklem ve dvoubarevném provedení, je červená vždy
vlevo.
Tato úprava se týká pouze ZZS zřízených dle zákona 374/2011 Sb. jednotlivými kraji,
nikoli však vozidel nasmlouvaných dle §13 tohoto zákona (a stane se dodatkem
smlouvy) a netýká se vozidel PPNP, kde zůstává barva VSZ modrá.
Porušování výše uvedeného bude kontrolováno Dopravní policií, hlášeno
registrujícím krajským úřadům a MZ ČR.
Prezident AZZS ČR v nejbližší možné době bude informovat o společné dohodě
základních složek IZS ministerstvo zdravotnictví a zahájí neprodleně jednání s MZ ČR
o změně vyhlášky O věcném a technickém vybavení vozidel …
2. Barva a označení vozidel ZZS – zákon 374/2011 Sb. -Slabý, Lerch
ČS AZZS ČR se usnesla na základě opakovaných stížností široké veřejnosti,
příslušníků ostatních složek IZS, opakovaných konzultací s výrobci sanitních vozidel
a zástaveb a zkušeností z provozu, že bude striktně trvat na dodržování dikce příloh
k vyhlášce č. 296/2012 Sb. ve stávajícím znění (Požadavky na vybavení

poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné
služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky
a požadavky na technické a věcné vybavení, označení a barevné provedení těchto
dopravních prostředků) ve smyslu barevného provedení vozidla a jeho polepu. ČS
AZZS ČR bude trvat na tom, aby tato ustanovení respektovaly veškeré subjekty
provozují zdravotnickou dopravní službu a PPNP včetně vozidel, která tyto subjekty
poskytují ZZS na základě §13, Zákona 374/2011 Sb.
Současně ČS AZZS ČR trvá na dodržování §17, zákona 374/2011 Sb., který upravuje
označení vozidel ZZS spojením Zdravotnická záchranná služba a zakazuje používání
tvarů z něho odvozených jinými subjekty.
Porušování výše uvedeného bude kontrolováno Dopravní policií, hlášeno registrujícím
krajským úřadům a MZ ČR.
3. Záchranářská ulička
ČS AZZS ČR kvituje nové ustanovení o způsobu vytváření záchranářské uličky a plně
souhlasí s jeho zněním. Současně byla diskutována problematika způsobu umožnění
průjezdu záchranných vozidel ve stojící koloně na komunikaci s méně než třemi pruhy
(tvoření dostatečných mezer) a zavedení vodorovného dopravního značení na
výjezdech z dálnic a rychlostních komunikací, aby tyto nebyly blokovány při tvorbě
kolon - návrh BESIP, ZZS UK (prezentace Ing. Repka )….
Prezident pověřen vytvořením jednoduchého letáku ukazující správný způsob řazení
a jeho distribuci např. prostřednictvím čerpacích stanic PHM apod.
4. Přepojování hovoru 112 – 155 - Slabý, Gřegoř
MUDr. Gřegoř navázal na informace, sdělené všem členům e-mailem o problému
zásadního rozporu v chápání přepojování zdravotnických hovorů z linky 112 na linku
155 jiného, než spádového operačního střediska. Zatímco drtivá většina členů AZZS
ČR souhlasila s alternativním „párovým“ operačním střediskem jiného kraje (kde
může být hovor směrován jen za mimořádných a nenadálých událostí ve smyslu
dopisu gen. Zadiny z března 2018), GŘ HZS chápe navržený interval 15 sekund při
nevyzvednutí hovoru spádovým operačním střediskem ZZS jako trvalé dogma bez
jakýchkoliv výjimek. GŘ HZS začalo v této věci konat konkrétní kroky ve směru
k dodavatelům HW a SW řešení tak, aby se systém započal takto chovat od 1. ledna
2019.
MUDr. Slabý informoval členy o svém jednání s Ing. Bílým z odd. operačního řízení GŘ
HZS, kdy bylo dohodnuto, že se práce na realizaci opatření ze strany HZS ČR prozatím

pozastaví, na straně ZZS proběhne pilotní projekt ve dvou krajích (Vysočina
a Jihočeský) a že budou nutná další jednání mezi GŘ HZS a AZZS ČR v této věci.
Proběhla bohatá diskuse nad problematikou. V každém případě princip rutinního
přepojování do jiného kraje byl odmítnut. Jako možné řešení bylo navrhováno
informování volajícímu, že je spojován na linku 155 a v případě nedostupnosti, či
přerušení hovoru, ať volá přímo linku 155 a následně ať operátor 112 zavěsí. Jako
doplňující alternativa k tomu postupu bylo ještě navrženo prodloužení intervalu
ukončení hovoru po nevyzvednutí operátorem linky 155 na 30 sec. ČS se usnesla, že
vzhledem ke složitosti problematiky bude nutno dále jednat se zástupci GŘ HZS ČR –
jednání se účastní Slabý, Gřegoř, Kolouch, Kramář, Hrdlička, případně Mašek.
Testovací provoz v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina by měl dodat potřebná data.
5. Udržitelnost IOP 11 - Krytí provozních nákladů NIS IZS - ZZS – Ing. Filová
ČS AZZS ČR bere na vědomí zprávu Ing. Filové z jednání Výboru pro udržitelnost
a předpokládá jednotný postup všech ZZS po roce 2020.
6. Rámcová dohoda na dodávku koncových zařízení. Matra Pegas
ČS AZZS ČR neschvaluje přistoupení k rámcové dohodě.
7. Jednotné spojení složek IZS v budoucnosti.
Nedostatek informací v současné době neumožňuje zaujmout jakékoli stanovisko.
AZZS ČR nemá validní informace ani o modernizaci sítě Matra Pegas a jejím trvání, ani
o případném nahrazení konkrétním typem nějaké vysokorychlostní datové sítě apod.
8. Manažerské systémy – Ing. Filová
Ing Filová přednesla rozvahu na toto téma s cílem sjednotit výstupy ze všech ZZS v ČR,
nicméně pořízení totožného systému, resp. platformy naráží na řadu obtíží a z tohoto
důvodu ČS odmítnuto.
V této souvislosti upřesněny výstupy AZZS ČR na webu asociace. Ekonomické výstupy
jsou tvořeny dle jednotné účetní metodiky, výstupy o počtu výjezdů a diagnóz budou
upřesněny ve smyslu – počet výjezdů (výjezd vozidla), počet ošetřených pacientů
a počet událostí – zamezí nepřesnostem a umožní navázat na předchozí roky. Dále
bude specifikována přesně dle rozsahu v MKN diagnóza (CMP, AKS…..)
9. Návrh vyhlášky o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného
dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Projednáno v bodě 16

10. Dohodovací řízení o ceně bodu na rok 2019, rámcové smlouvy – Slabý
Prezentovaný přehled výsledků DŘ a veškerých jednání se ZP budou zaslány všem
členům AZZS ČR e mailem.
11. Sociální výhody pro záchranáře
ČS AZZS ČR byla informována MUDr. Jiřím Maškem o jednání jednotlivých výborů
a podvýborů Parlamentu ČR k této problematice.
Diskutována možnost odchodu do předčasného důchodu po 60. roce věku (ztráta
zdravotní způsobilosti apod.) avšak bez krácení důchodu a možností doplňkového
pracovního úvazku v jiném zaměstnání.
Na 6.schůzi Podvýboru pro ekonomiku PČR PS dne 21.11. 2018, která bude tuto
problematiku projednávat deleguje ČS MUDr. Deyla a MUDr. Hrdličku.
MUDr. Slabý se zúčastní kongresu odborů v hotelu Olšanka dne 22.11. 2018
12. Koroner – dostupnost, majáky – Slabý
ČS AZZS ČR projednala obtížnou dostupnost koronerské služby v některých regionech,
nicméně konstatuje, že se jedná o regiony, kde je natolik zásadní nedostatek lékařů,
že stejný problém je i v primární péči, na ZZS a v dalších ZZ.
ČS AZZS ČR zásadně nesouhlasí s využíváním modrých majáků na vozidlech koronerů,
které je v rozporu se zákonem a požádala DP o kontroly, které byly gen. Lerchem
přislíbeny.
13. Pacient s hemofilií – identifikace, směrování– Slabý, Gřegoř, Deyl
ČS AZZS ČR informována o probíhajících přípravách společného metodického pokynu
odborných společností a jednáních s Českým svazem hemofiliků. Ještě před vydáním
met. pokynu dohodnuto, že zásah u těchto pacientů bude řešen jako centrová péče
a pacienti budou prioritně směřováni do ZZ, které je hemofilickým centrem.
14. Aplikace Záchranka – Ing. Maleňák
ČS AZZS ČR byla informována o rozvoji aplikace, nových modalitách a financování
aplikace a případné začlenění aplikace do systému operačního řízení ZZS cestou MZ
ČR.
15. Volby do Výboru SUMMK ČLS JEP – Slabý, Gřegoř, Deyl
ČS AZZS ČR byla informována o nadcházejících volbách do výboru odborné
společnosti. Jednotliví ředitelé předají informaci o volbách a zejména elektronické
formě hlasování kmenovým i externím lékařům

16. Lékař L2 v posádkách ZZS
ČS AZZS ČR projednala účast lékaře L2 v lékařských posádkách a její aspekty
legislativní, finanční a odborné. Případnou konstrukci návrhu samostatného výkonu
provede paní Dvořáková.
17. Členský příspěvek AZZS ČR na rok 2019
ČS AZZS ČR schvaluje členský příspěvek na rok 2019 ve výši 25 000,- Kč,
Splatnost příspěvku nejpozději k 30.6.2019.
Schváleno všemi hlasy.
18. Příspěvek na SPIS za rok 2019
Roční příspěvek na SPIS činí 40 000,- , splatný k 30.4.2019. Dohoda s FN Brno byla
uzavřena do 31.12.2020. Koncem března bude ekonomům pro připomenutí platby
zaslán scan uzavřené smlouvy.
19. Odměny pro prezidenta a dalších osob zajišťujících provoz AZZS
Členská schůze navrhuje odměnu prezidenta AZZS ČR ve výši 120 000 tis. Kč/rok.
(vyplatí Mgr. Málková v termínu únor 2019 – 60 tis. Kč, září 2019 – 60 tis. Kč.)
Schváleno všemi hlasy.
DPP administrativa – (Mgr. Málková) 220,- Kč/hodina
DPP webové stránky (Bc. Kafková) 165,- Kč/hodina
DPP pojišťovny (pí. Dvořáková) 165,- Kč/hodina
DPP právní služby (MUDr. Mgr. Mlynářová) 500,- Kč/hodina.
Schváleno všemi hlasy.
20. Kniha Sanitky v Československu a Česku 1918 -2018
informace MUDr. Slabý
Vydává nakladatelství Grada ve spolupráci s AZZS ČR, probíhají poslední práce.
Na trhu by se měla kniha objevit do poloviny prosince 2018. Knihy, které se zavázala
odebrat AZZS, odebere ZZS JčK a provede jejich distribuci na jednotlivé ZZS. ČS AZZS
ČR pověřuje prezidenta k následnému zaplacení faktury dle smlouvy.
21. Cena AZZS ČR 2019 a dále
ČS považuje za žádoucí pokračovat i nadále v udílení ceny AZZS ČR v zavedeném
formátu a pověřuje prezidenta k objednání cen na dalších 5 let.
Vzhledem k tomu, že v roce 2019 nebude pořádána konference Dostálovy dny,
pověřuje ČS prezidenta, aby projednal zařazení slavnostního aktu předání cen do
programu konference Brněnské dny UM na jaře 2019 s organizátory konference.

Nominace za jednotlivé ZZS budou odevzdány Mgr. Málkové do konce března 2019
Hlasování: pro 11, zdržel se 1, proti 0
22. O2 SOS
V současné době v provozu v Hradci Králové, probíhá příprava v krajích
Moravskoslezském, Středočeském, Plzeňském, Libereckém a Jihočeském. Ostatní ZZS
nadále organizují činnost FR ve vlastním systému.
23. Různé
• ČS AZZS ČR schvaluje přijetí daru od HC Sparta Praha, která každoročně
pořádá dobročinnou akci „Sparta vzdává hold“, jejíž výtěžek je věnován
členům integrovaného záchranného systému.
Projedná MUDr. Kolouch
• AZZS ČR odmítá povinnost roční stáže v lůžkovém ZZ pro již pracující
záchranáře
• ČS AZZS ČR informována o zpracování jednotné strukturované výzvy pro LZS
PS pro LZS – znění obdrží jednotliví ředitelé.
• ČS AZZS ČR zásadně nesouhlasí s návrhem jednotného operačního řízení LZS
pro celou ČR
• ČS AZZS ČR byla informována o konání Instruktážně metodického zaměstnání
KP lezeckých skupin IZS ČR Amerika 2019, kterou pořádá ZZS JčK v termínu 2426.9. 2019
• ČS AZZS ČR byla informována o nadcházejících personálních změnách v ZZS
SčK a ZZS JmK

MUDr. Marek Slabý, MBA
prezident AZZS ČR

