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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ 
ČESKÉ REPUBLIKY

MZDRP01QAPTX

MEMORANDUM

Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva dopravy o spolupráci při vytváření podmínek 

pro zajišťování bezpečnosti provozu a rozvoje letecké záchranné služby v České
republice

Ministerstvo zdravotnictví

se sídlem: Palackého náměstí 375/4, Nové Město, 12800 Praha 2 

IČ:00024341

zastoupené: Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, ministrem

(dále jen „MZd")

a

Ministerstvo dopravy

se sídlem: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1 

IČ:66003008

zastoupené: doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, ministrem

(dále jen „MD")

společně dále jen také jako „účastníci Memoranda",

vycházejíce ze společného přesvědčení o potřebě aktivní spolupráce ústředních orgánů státní správy a jim 
podřízených subjektů při vytváření podmínek pro zajišťování bezpečnosti provozu letecké záchranné služby (dále 
též „LZS") a pro její trvale udržitelný rozvoj,

zdůrazňujíce celospolečenský význam záchrany lidských životů a preemptivního odvracení rizik vzniku nouzových 
či krizových stavů,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku toto Memorandum o spolupráci (dále jen „Memorandum"):
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I.

Úvodní ustanovení

Účelem uzavření Memoranda je vytvoření obecného rámce pro spolupráci a koordinaci obou účastníků Memoranda 

při realizaci společných kroků směřujících k zajištění trvale udržitelné úrovně bezpečnosti provozu a rozvoje LZS.

Hlavními výchozími předpoklady jsou:

1. LZS je mimořádným odvětvím segmentu zdravotní péče, při jehož zajišťování se významně prolínají odborná 

a organizační témata zdravotnická s tématy souvisejícími s pravidly a bezpečností leteckého provozu.

2. MZd podle § 23 zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů, 

metodicky řídí činnost poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a usměrňuje realizaci celostátních projektů 

pro sjednocování a zkvalitňování poskytování zdravotnické záchranné služby. Současně podle §§ 21 a 22 

stejného zákona financuje a smluvně zajišťuje letadla (vrtulníky) pro LZS a určuje podmínky a pravidla jejich 

využití. Oběma těmito zákonnými povinnostmi tak zásadním způsobem ovlivňuje systémová pravidla fungování

LZS.

3. MD je podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 

nadřízeno Úřadu pro civilní letectví, který vykonává státní správu a státní dozor ve věcech civilního letectví, jehož 

součástí je i provoz LZS a určených leteckých staveb a ploch.

4. Účastníci Memoranda deklarují společné přesvědčení, že prohloubení vzájemné spolupráce může pomoci 

účinně zajistit trvale udržitelnou úroveň bezpečnosti provozu a rozvoje LZS v ČR.

II.

Předmět memoranda

1. Předmětem tohoto Memoranda je vůle jeho účastníků vyvíjet aktivity spočívající ve vzájemné spolupráci 

při vytváření podmínek pro zajišťování bezpečnosti provozu LZS a pro trvale udržitelný rozvoj této služby v oblasti 

předpisové základny, infrastruktury, zázemí, postupů, nových technologií a odborné způsobilosti.

III.

Zásady spolupráce

1. Účastníci Memoranda deklarují, že k dosažení společných cílů budou využívat všech dostupných nástrojů, které 

jsou jim k dispozici z jejich poslání a jsou v souladu s právním řádem České republiky.

Ve prospěch naplňování předmětu Memoranda budou oběma účastníky Memoranda nominováni odborní zástupci; 

na straně MZd se bude jednat o zástupce Odboru zdravotní péče MZd, zástupce Asociace zdravotnických 

záchranných služeb ČR, zástupce odborné Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof České lékařské
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společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s., a zástupce provozovatelů vrtulníků pro LZS, případně další nominované 

odborníky. Na straně MD se bude jednat o zástupce Odboru civilního letectví a zástupce podřízených a pověřených 

subjektů MD (Úřad pro civilní letectví, Řízení letového provozu České republiky, s. p.), případně další nominované 

odborníky.

2. Účastníci Memoranda deklarují ochotu vzájemně si poskytovat informace a data, které se týkají problematiky 

provozu LZS, pokud tomu nebrání právní překážky nebo obchodní tajemství, a pokud těmito daty disponují.

3. Účastníci Memoranda budou definovat společné cíle, formulovat společná stanoviska a postupy k jejich 

naplnění, a to formou výměny informací, vzájemnými konzultacemi, činností pracovních skupin a realizací 

odborných seminářů.

4. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou účastníků Memoranda nebude při naplňování 

společných cílů tímto Memorandem dotčena.

IV.

Oblasti vzájemné spolupráce

Účastníci Memoranda jsou připraveni spolupracovat v následujících oblastech:

1. Organizační ukotvení pravidel fungování a rozvoje jednotného informačního a navigačního systému používaného 

v LZS v ČR. Zajištění vzájemné výměny informací a nastavení informačních toků souvisejících s tímto informačním 

systémem a přispívajících ke zvyšování bezpečnosti leteckého provozu.

2. Zlepšování kvality heliportů/ploch pro přistání vrtulníků LZS u zdravotnických zařízení v kontextu s jejich 

systémovým významem pro zajišťování akutní zdravotní péče v ČR. Vytvoření potřebné metodické i předpisové 

podpory pro poskytovatele zdravotních služeb. Usnadnění trvalé kultivace stávajících heliportů a ploch, 

spolupráce s provozovateli heliportů na identifikaci a odstraňování překážek v rámci zajištění bezpečného 

provozu. Zajištění tvorby národního katalogu těchto ploch a jejich publikace cestou Letecké informační služby. 

Zajištění ochrany provozních ploch s cílem stabilizace územních limitů a rozvoje místní výstavby.

3. Koordinace a optimalizace informačních toků týkajících se oblasti bezpečnosti leteckého provozu ve vztahu 

k provozu LZS oběma směry, tj. jak ze strany poskytovatelů LZS či poskytovatelů zdravotních služeb vůči správním 

orgánům a subjektům podřízeným MD, tak i naopak.

4. Poskytování odborné podpory při posuzování vhodnosti zavádění moderních technologií, metod a postupů 

v civilním letectví i do oblasti letecké záchranné služby, a to v kontextu s celkovou situací v civilním letectví 

a s národními/evropskými systémovými vizemi jeho dalšího směrování.

5. Spolupráce při tvorbě koncepce dalšího vývoje a směřování LZS.
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V.

Práva a povinnosti účastníků Memoranda

1. Účastníci Memoranda jsou připraveni vyvíjet činnost k dosažení účelu tohoto Memoranda.

2. Účastníci Memoranda jednají při realizaci Memoranda eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými 

mravy.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Účastníci tohoto Memoranda vyjadřují svou vůli vzájemně spolupracovat v oblastech vymezených tímto 

Memorandem formami zde uvedenými.

2. Memorandum je projevem svobodné vůle účastníků Memoranda.

3. Toto Memorandum je možné měnit a doplňovat jen písemnými dodatky přijatými a podepsanými oběma 

účastníky Memoranda.

4. Memorandum je vyhotoveno ve dvou stejnopisech, přičemž každý z účastníků Memoranda obdrží po jednom 

vyhotovení.

5. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou a stane se použitelným ode dne pozdějšího z podpisů účastníků 

Memoranda.

6. Memorandum může být ukončeno vzájemným písemným vyjádřením obou účastníků nebo doručením 

písemného oznámení jednoho z účastníků druhému účastníkovi, že se Memorandem nehodlá nadále řídit.

n.f.V Praze dne V Praze dne 2021

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo dopravy
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Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 141081977-25785-
210824144027, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
24.8.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

141081977-25785-210824144027

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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