
 

 

Program 22. zasedání vedení KZ ZZS ČR 5. 2. 2020 
 

 

Datum: 5. 2. 2020 od 9:00 do 16:00 

Místo: NCO NZO, Vinařská 6, Brno 
 

 
 

Úvod: 

 9:00 – 9:05 Úvodní slovo prezidenta,  

o přivítání, cíle pracovní porady KZ ZZS ČR, souhrn proběhlých událostí. 

 9:05 – 9:15 Převod KZ ZZS ČR, 

o informace o fázi převodu komory, účtu a dalších náležitostí na nového 

prezidenta. 

 

Odborná témata: 

 9:15 – 9:30 Předčasný odchod do důchodu, 

o souhrn událostí, stanovení další strategie řešení a možností, jak téma veřejně 

a neveřejně podpořit a komunikovat. 

 9:30 – 9:45 Infekční příplatek, 

o souhrn událostí a proběhlých jednání, stanovení další strategie. 

 9:45 – 10:00 Vznik „Megakomory“, 

o souhrn událostí, ujasnění si stanoviska, výhody nevýhody „megakomory“, 

stanovení další strategie postupu. 

 10:00 – 10:15 Změna vzdělávacího plánu Spec. vzdělávání NLZP v oboru UM, 

o souhrn událostí, seznámení se závěry proběhlých jednání, stanovení další 

strategie postupu. 

 10:15 – 10:30 Aktualizace Vyhlášky 55/2011 Sb., 

o souhrn událostí, stanovení další strategie postupu v návaznosti na změny 

specializačního vzdělávání NLZP. 

Pauza 10:30 – 10:45 

 10:45 – 11:00 Doporučený postup ponechání pacienta na místě zásahu, 

o akcentované téma z poslední konference. Je vytvoření doporučení reálné? 

Bude KZ ZZS ČR iniciovat či sama zpracuje návrh doporučení? 

 11:00 – 11:15 Etický kodex záchranáře, 

o diskuse nad potřebami a možnostmi vytvoření etického kodexu „záchranáře“. 

 11:15 – 12:00 Nadužívání a zneužívání ZZS,  

o postoj KZ ZZS ČR k medializovanému tématu nadužívání a zneužívání ZZS a 

případné reakce. 

 

 

 

Oběd 12:00 – 13:00 

  



 

 

Organizační témata: 

 13:00 – 13-10 Účetní uzávěrka 2019. 

 13:10 – 13:20 GDPR, 

o současná situace GDPR, zhodnocení zavedených opatření a případné 

zavedení dalších opatření. 

 13:20 – 13:30 Pojištění KZ ZZS, 

o diskuse nad potřebou pojištění Skupinového pojištění spolku (odpovědnost, 

úrazy, GDPR) a možnosti trhu. 

 13:30 – 13:45 Soudní znalec, 

o diskuse nad možnou osobou z řad KZ ZZS ČR, která by se mohla stát soudním 

znalcem a zpracovávat znalecké posudky a vykonává jinou odbornou činnost. 

Je to v možnostech KZ ZZS ČR a chceme takovouto osobu získat, výhody, 

nevýhody, povinnosti? 

 13:45 – 14:00 Sponzoři, 

o možnosti spolupráce, nabídky a určení osoby zabývající se komunikací se 

sponzory. 

 14:00 – 14:10 Datová schránka, 

o diskuse nad zřízením vlastní datové schránky, možnosti, výhody, nevýhody. 

Pauza 14:10 – 14:25 

 14:25 – 15:15 Konference KZ ZZS ČR 2020, 

o diskuse nad koncepcí, průběhem a tématy konference, jaké „VIP“ a klíčové 

osobnosti na konferenci pozvat. 

 15:15 – 15:45 Různé, 

o příspěvky a návrhy účastníků schůze. 

 

Závěr 15:45 – 16:00 

 Cíle pro následující období, 

o stanovení krátkodobých a středně dobých cílů na roky 2020 a dále 

 Souhrn pracovní porady KZ ZZS ČR. 

 Stanovení termínu příští pracovní porady II. KZ ZZS ČR 2020. 

 Poděkování a rozloučení. 

 

 
Radomír Vlk 
Prezident KZ ZZS ČR  
 
 
Mgr. Radomír Vlk 
Tel.: 604 631 095 
E-mail: prezident@komorazachranaru.cz 
https://www.komorazachranaru.cz 

 


