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43
POKYN
Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR
ze dne 5. prosince 2017,
kterým se upravují podmínky spolupráce se zdravotnickou záchrannou službou
na základě Memoranda o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče formou
plánované první pomoci na vyžádání
Ke sjednocení pravidel spolupráce mezi hasičskými záchrannými sbory krajů
a zdravotnickými záchrannými službami v oblasti přednemocniční péče formou plánované
první pomoci na vyžádání poskytované předurčenými jednotkami požární ochrany (dále jen
„jednotky PO“) se stanoví:
Čl. 1
Charakteristika spolupráce
(1) Poskytnutí plánované první pomoci na vyžádání vychází z požadavků právních předpisů 1).
Jedná se o vyžádání plánované první pomoci na vyžádání při naplňování požadavků
dostupnosti zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) zdravotnickým operačním
střediskem zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZOS ZZS“) složkami integrovaného
záchranného systému (dále jen „IZS“) cestou krajského operačního a informačního střediska
hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „KOPIS HZS kraje“).
(2) Plánovaná první pomoc na vyžádání se realizuje vysláním předem předurčené, vybavené
a odborně připravené jednotky PO, která poskytne postižené osobě přednemocniční první
pomoc do doby příjezdu ZZS. Mezi Asociací ZZS ČR, MV-generálním ředitelstvím HZS ČR
a Asociací krajů je pro tento účel uzavřeno memorandum uvedené v příloze tohoto pokynu.
(3) Poskytnutí plánované první pomoci na vyžádání jednotkou PO je zásahem při
záchranných pracích v souladu s právním předpisem 2).
Čl. 2
Zásady spolupráce
(1) Předurčenost jednotek PO pro poskytnutí plánované první pomoci na vyžádání ZZS
stanoví příslušný hasičský záchranný sbor kraje (dále jen „HZS kraje“) na základě podkladů
příslušné ZZS kraje, které určí místa s problematickou dostupností ZZS, v souladu s právním
předpisem 3) a za předchozího souhlasu zřizovatelů jednotek PO a smluvního ujednání mezi
HZS kraje a zřizovatelem ZZS příslušného kraje, které bude řešit finanční zabezpečení
(úhradu výdajů za použitý zdravotnický materiál), vybavení a odbornou přípravu
předurčených jednotek PO.
(2) K zabezpečení akceschopnosti jednotky PO předurčené k poskytnutí plánované první
pomoci na vyžádání, musí minimálně polovina základního početního stavu předurčené
jednotky PO absolvovat odbornou přípravu prostřednictvím vzdělávacího a výcvikového
zařízení ZZS, o které obdrží potvrzení o absolvování specializačního kurzu „Předlékařská
první pomoc pro jednotky PO“.

1)

2)
3)

Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 240/2012 Sb.,
kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.
§ 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
§ 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.
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(3) Předurčená jednotka PO musí být vybavena prostředky první pomoci minimálně
v rozsahu lékárničky velikost II 4).
(4) Vyslání sil a prostředků jednotek PO požaduje ZOS ZZS výhradně prostřednictvím
místně příslušného KOPIS HZS kraje, a to v urgentních, život ohrožujících případech, kdy
budou síly a prostředky ZZS časově nedostupné a kdy by předurčená jednotka PO byla
u postižené osoby dříve. Přitom se zohledňuje čas potřebný k výjezdu jednotky PO
od vyhlášení poplachu a doba jízdy na místo zásahu.
(5) O výjezdu jednotky PO rozhoduje vždy příslušné KOPIS HZS kraje na základě žádosti
ZOS ZZS.
(6) Předurčená jednotka PO vyslaná KOPIS HZS kraje vyjíždí k poskytnutí plánované první
pomoci na vyžádání standardním způsobem ve složení družstva o sníženém početním stavu
1+3, pokud to z objektivních důvodů nelze dodržet, minimálně jako skupina 1+1, kdy
v této jednotce musí být minimálně jeden absolvent specializačního kurzu „Předlékařská
první pomoc pro jednotky PO“.
(7) HZS kraje vede ve spolupráci s příslušnou ZZS kraje evidenci předurčených jednotek PO
a proškolených příslušníků HZS kraje a členů jednotek SDH obcí.
Čl. 3
Odborná příprava
(1) Odbornou přípravu včetně materiálně technického zajištění provádí místně příslušná ZZS
kraje na základě memoranda bezplatně; v jejím rámci seznámí předurčené jednotky PO také
se systémem spolupráce v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na
vyžádání a o jejím absolvování vydává potvrzení.
(2) Rámcový program specializačního kurzu a vzor potvrzení o jeho absolvování jsou
součástí memoranda.
(3) Prostřednictvím smluvního ujednání mezi HZS kraje a zřizovatelem ZZS příslušného
kraje je třeba zabezpečit organizaci odborné přípravy příslušníků a členů předurčených
jednotek PO a její opakování minimálně v cyklu 5 let.
(4) Součástí vzdělávacího programu může být i praxe ve výjezdových skupinách ZZS.
Čl. 4
Krytí výdajů
Krytí výdajů zřizovatelů předurčených jednotek PO na spotřební zdravotnický materiál,
který byl použit jednotkou PO v souvislosti s poskytnutím plánované první pomoci
na vyžádání, zajistí na základě memoranda a následného smluvního vztahu s HZS kraje
zřizovatel ZZS kraje.
Čl. 5
Úkoly HZS kraje
HZS kraje:
a) určuje ve své působnosti jednotky PO pro poskytování plánované první pomoci na
vyžádání ZZS v souladu s tímto pokynem,
4)

Příloha 12 odst. B bod 6 vyhlášky č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
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b) uzavírá smlouvu s příslušným zřizovatelem ZZS ve věci krytí výdajů zřizovatelům
předurčených jednotek PO vzniklých v souvislosti s poskytnutím plánované první pomoci
na vyžádání,
c) seznámí s tímto pokynem přiměřeně všechny podřízené příslušníky HZS ČR a velitele
ostatních jednotek PO v okruhu své územní působnosti.
Čl. 6
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem vydání.

Čj. MV-93014-2/PO-IZS-2017
Generální ředitel HZS ČR
genmjr. Ing. Drahoslav Ryba v. r.
Obdrží:
HZS krajů
Záchranný útvar HZS ČR
SOŠ PO a VOŠ PO
MV-generální ředitelství HZS ČR
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Příloha
k Pokynu GŘ HZS ČR č. 43/2017

Česká republika, Ministerstvo
vnitra – generální ředitelství
HZS ČR

Asociace krajů ČR

Asociace zdravotnických
záchranných služeb ČR, z. s.

Č. j.: MV-71709-1/PO-IZS-2016
Výtisk číslo: 1 2 3
Počet listů: 5
Přílohy: 2/2

Memorandum o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče
formou plánované první pomoci na vyžádání
uzavřené mezi:
Českou republikou, Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím
Hasičského záchranného sboru ČR
a
Asociací zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s.
a
Asociací krajů ČR

Praha 2017
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Česká republika, Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, PSČ 170 34,
IČO: 00007064, zastoupená generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České
republiky genmjr. Ing. Drahoslavem Rybou, Kloknerova 26, P.O. BOX 69, Praha 414, PSČ
148 01 (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“)

a
Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR, z. s. se sídlem Boženy Němcové 1931/6,
370 01 České Budějovice, IČO: 26996766, zastoupena prezidentem Asociace zdravotnických
záchranných služeb ČR MUDr. Markem Slabým, MBA (dále jen „AZZS ČR“)

a
Asociace krajů ČR, se sídlem Zborovská se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha, IČO:
70933146, zastoupená předsedkyní Rady Asociace krajů Mgr. Janou Vildumetzovou (dále jen
„AKČR“)
po vzájemné dohodě, vedeni snahou o prohlubování spolupráce v rámci integrovaného
záchranného systému uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 19 zákona č. 320/2015 Sb.,
o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon
o hasičském záchranném sboru), toto

memorandum o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče
formou plánované první pomoci na vyžádání
(dále jen „memorandum“).
Článek 1
Preambule
(1) Poskytnutí plánované první pomoci na vyžádání vychází z požadavků zákona
č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o ZZS“) a vyhlášky č. 240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické
záchranné službě. Jedná se o vyžádání plánované pomoci při naplňování požadavků
dostupnosti záchranné zdravotnické služby (dále jen „ZZS“) zdravotnickým operačním
střediskem zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZOS ZZS“) složkami integrovaného
záchranného
systému
(dále
jen
„IZS“)
cestou
krajského
operačního
a informačního střediska hasičského záchranného sboru kraje (dále jen „KOPIS HZS
kraje“). Plánovaná pomoc bude realizována vysláním předem předurčené, vybavené
a odborně připravené jednotky PO, která poskytne postižené osobě přednemocniční první
pomoc do doby příjezdu ZZS.
(2) Předmětem memoranda je upravit spolupráci všech signatářů při poskytování plánované
první pomoci na vyžádání (dále jen „plánovaná pomoc“) předurčenými jednotkami PO.
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Článek 2
Zásady spolupráce
(1) AZZS ČR plní následující úkoly:
a. předkládá MV-GŘ HZS ČR návrhy jednotlivých ZZS zřizovaných krajem
týkající se systému plánované pomoci a při této činnosti využívá poznatků
získaných v praxi,
b. provádí odbornou přípravu předurčených jednotek PO v oblasti plánované
pomoci (rámcový program viz příloha č. 1), a to bezplatně prostřednictvím
svých členů - místně příslušných ZZS, k tomu vydává potvrzení o absolvování
této odborné přípravy (vzor viz příloha č. 2),
c. navrhuje MV-GŘ HZS ČR kvalifikační kritéria, doporučuje směry vzdělávání
jednotek PO v oblasti plánované pomoci,
d. uznává prostřednictvím svých členů specializační kurzy pořádané Školním
a výcvikovým zařízením HZS ČR v oblasti první pomoci pro zvýšení odborné
úrovně jednotek PO předurčených pro poskytování plánované pomoci,
e. napomáhá zapojení plánované
přednemocniční neodkladné péče,

pomoci

do

systému

poskytování

f. doporučuje jednotlivým ZZS nebo jejich zřizovatelům rozsah krytí výdajů
za použitý spotřební zdravotnický materiál zřizovatelům předurčených
jednotek PO vzniklých v souvislosti s poskytnutím plánované první pomoci,
která byla postiženému poskytnuta jednotkou PO,
g. navrhne svým členům uzavření dohody v souladu s čl. 1.
(2) AKČR plní následující úkoly
doporučuje jednotlivým krajům, jako zřizovatelům ZZS
a. akceptovat doporučení AZZS v souladu s čl. 2 odst. 1 písm. e) a písm. f)
a převzít vyplývající finanční závazky
b. přistoupit k smluvnímu ujednání s HZS kraje v souladu s čl. 2 odst. 1
(3) MV-GŘ HZS ČR plní následující úkoly:
a. spolupracuje s AZZS ČR, AKČR a HZS krajů při zapojení jednotek PO
do systému plánované první pomoci,
b. uznává vzdělávací program AZZS ČR „Poskytovatel první pomoci
na vyžádání“ pro zvýšení odborné úrovně předurčených jednotek PO jako
specializační kurz v oblasti první pomoci, jejímž smyslem je rozšířit znalosti
jednotek PO předurčených pro poskytování plánované pomoci.
c. získané poznatky z plánované první pomoci předává AZZS ČR.
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Článek 3
Organizace plánované pomoci
(1) Předurčenost jednotek PO pro poskytnutí plánované pomoci ZZS, bude stanovena HZS
kraje v souladu s právním předpisem 1 a za předpokladu předchozího souhlasu zřizovatelů
jednotek PO a smluvního ujednání uzavřeného mezi HZS kraje a zřizovatelem ZZS
příslušného kraje, které bude řešit finanční zabezpečení (např. úhrada výdajů), vybavení
apod.
(2) Vyslání sil a prostředků jednotek PO požaduje ZOS ZZS jen v urgentních, život
ohrožujících případech, kdy budou síly a prostředky ZZS časově nedostupné, u místně
příslušného KOPIS HZS kraje a kdy by přeurčená jednotka byla u postižené osoby dříve.
Při tom se zohledňuje čas potřebný k výjezdu jednotky PO od vyhlášení poplachu a doba
jízdy na místo zásahu.
(3) O prioritě výjezdu jednotky PO v rámci neodkladné první pomoci na vyžádání rozhoduje
vždy příslušné KOPIS HZS kraje.
(4) Poskytnutí plánované pomoci jednotkou je zásahem při záchranných pracích v souladu
s § 70 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
(5) Krytí výdajů zřizovatelům předurčených jednotek PO vzniklých s poskytnutím plánované
pomoci, zejména spotřební zdravotnický materiál, který byl postiženému poskytnut
jednotkou PO, zajistí ZZS nebo její zřizovatel. Plnění tohoto ustanovení může být
materiální povahy.

Článek 4
Doba trvání a ukončení memoranda
(1) Toto memorandum je uzavřeno na dobu neurčitou.
(2) Toto memorandum je možné ukončit:
a. dohodou všech stran,
b. písemnou výpovědí doručenou zbývajícím signatářům s výpovědní lhůtou
3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci,
ve kterém byla výpověď doručena.

1

§ 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů.
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Článek 5
Součinnost stran, řešení sporů
(1) Signatáři memoranda se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré
informace potřebné pro řádné plnění tohoto memoranda. Informují se o veškerých
skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění tohoto memoranda.
(2) Signatáři memoranda se zavazují případné spory vzniklé na základě tohoto memoranda
nebo v souvislosti s ním řešit nejprve smírnou cestou, nepodaří-li se spor vyřešit dohodou,
je toto důvodem k ukončení platnosti memoranda.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Signatáři memoranda shodně konstatují, že toto memorandum, včetně informací, které
si při jednání o něm poskytly, informace a skutečnosti, které se dozvědí při jeho plnění
a které nejsou informacemi veřejně známými nebo dostupnými, mají povahu důvěrných
informací. Každý ze signatářů se zavazuje nesdělovat tyto důvěrné informace třetím
osobám a zajistit jejich odpovídající ochranu. Porušením povinnosti ochrany důvěrných
informací není jejich sdělení třetí osobě, pokud tuto povinnost ukládá některé straně
právní předpis či rozhodnutí orgánu státní správy nebo územní samosprávy.
(2) Práva a povinnosti tímto memorandem výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
(3) Toto memorandum lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků
podepsaných osobami oprávněnými za každou ze stran jednat.
(4) Toto memorandum se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
(5) Toto memorandum nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

Signatáři memoranda prohlašují, že si toto memorandum přečetli, že s jeho obsahem
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
V Praze dne 17. března 2017
Slabý v. r.
_______________________

Mgr. Vildumetzová v. r.
________________________

Ing. Ryba v. r.
_________________________

MUDr. Marek Slabý, MBA
prezident AZZS ČR

Mgr. Jana Vildumetzová
předsedkyně Rady AKČR

genmjr. Ing. Drahoslav Ryba
generální ředitel HZS ČR
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Příloha č. 1

Poskytovatel první pomoci na vyžádání
Školením jsou pověřena výhradně vzdělávací a výcviková střediska ZZS jednotlivých krajů,
kurz KPR/AED mohou provádět pouze oprávněné subjekty. ZZS krajů jsou pověřeny
vedením evidence proškolených osob.
Předpoklady k zařazení do vzdělávacího programu:
• věk minimálně 18 let,
• příslušník, zaměstnanec nebo člen základní, či ostatní složky IZS,
• základní znalosti první pomoci,
• zájem o danou problematiku,
• trestní bezúhonnost.
Nutným předpokladem k úspěšnému absolvování výcviku je předchozí vzdělávání formou
samostudia jednotlivých kandidátů v souladu s doporučenými učebními materiály.
Rámcový program a časový rozsah vzdělávacího programu:
(1) KPR + AED

(3 hodiny)

(2) První pomoc - teorie: Školení se zaměřením na první pomoc při úrazech a akutních
stavech
(2 hodiny)
(3) První pomoc - praktický nácvik: vyšetření ABC, nácvik obvazových a imobilizačních
technik, zásady polohování, transportu
(2 hodiny)
(4) Seznámení se strukturou ZZS: Operační středisko, typy výjezdových skupin, stručné
informace o ZZS
(1 hodina)
Dle časových a personálních možností jednotlivých složek IZS možnost praxe ve
výjezdových skupinách ZZS.
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Příloha č. 2
(VZOR)

POTVRZEN Í
o absolvování specializačního kurzu

Předlékařská první pomoc pro jednotky PO
Titul, jméno, příjmení:

Datum narození:

Složka:

Rozsah kurzu (hod.):
Kurz proběhl v termínu:

Lektor kurzu:

V

dne

Razítko ZZS a podpis

