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Váš dopis ze dne 18. března 2020

V Praze dne 1. dubna 2020

Odpověď

Ministerstva

zdravotnictví

na

žádost

o

informací

dle

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví
dne 18.

března

2020, evidované

společnosti

ve

věci

konkrétně pak

Žádáme

o

informaci,

zda

Ministerstvo

zdravotnictví

k dotazu společnosti

ČR

vydalo

stanovisko

jestli je třeba k soustavnému

poskytování odborné první pomoci oprávnění k poskytování zdravotních služeb
nebo

jestli

na

poskytování

tohoto

typu

zdravotních

služeb

dopadá

výjimka

zakotvená v § 11 odst. 2 zákona o zdravotních službách.
Pokud toto stanovisko bylo již vydáno, prosíme o jeho zaslání.
Pokud vydáno nebylo, žádáme touto cestou o informaci, zda je dle stávajících
právních předpisů možné, aby v rámci realizace projektu

byla odborná

první pomoc poskytována bez oprávnění k poskytování zdravotních služeb.;

Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví stanovisko k dotazu společnosti

Dle dostupných informací se společnost

nevydalo.

prezentuje jako poskytovatel

odborné první pomoci, když na svých webových stránkách uvádí, že prostřednictvím
profesionálního

záchranáře a

tzv. na kolech. Hlídky

jednoho dobrovolníka poskytuje odbornou první pomoc
pracují na principu first responderů, což jsou vyškolení

dobrovolníci, kteří poskytují první pomoc
(ZZS), přičemž hlavním

na vyžádání zdravotnické záchranné služby

cílem je okamžité

zahájení

první pomoci na

a zajištění rychlé návaznosti profesionální zdravotní péče.

ä
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First responder je proškolený poskytovatel první pomoci na vyžádání, který je zapojen
do systému,

který

je koordinován

a

aktivován zdravotnickým

operačním

střediskem

poskytovatele zdravotnické záchranné služby. First respondeři se rekrutují z příslušníků
Integrovaného záchranného systému (zejm. HZS ČR, Policie ČR. Horské služby ČR,
apod.) a dále z dobrovolníků. Dobrovolník je zde definován jako osoba, která se vědomě
a

svobodně rozhodne

věnovat část svého času, energie

a

schopností ve

prospěch

druhých a tuto činnost vykonává bezplatně.

First responder tedy není zdravotnickým pracovníkem podle platných právních předpisů,
jako laický dobrovolník

je povinen absolvovat

školení, za

jehož přípravu a

realizaci

zodpovídá příslušná zdravotnická záchranná služba.

Ve způsobu organizace a rozsahu využívání first responderů na regionální úrovni existuje
velká variabilita. Ministerstvo zdravotnictví proto ve spolupráci s Asociací poskytovatelů
zdravotnických

záchranných

služeb

připravuje

metodiku,

kterou

stanoví

jednotnou

koncepci systému poskytování první pomoci na vyžádání v ČR za účelem dosažení jeho
maximální

efektivity

při

současném

zajištění

bezpečnosti

pro

pacienty.

Vzhledem

k uvedenému nepovažujeme za vhodné, aby vznikaly hlídky, nebo posádky před ZZS bez
jasného

napojení

profesionálního
postavení,

na

ZZS.

Přestože

je

hlídka

dle

prezentace

složena

z

jednoho

záchranáře a z jednoho dobrovolníka, není jasné, jaké je její právní

v jakém vztahu jsou členové

hlídky

k poskytovateli ZZS,

který

jediný je

oprávněn přijímat tísňové výzvy, zda jde vždy o činnost dobrovolnou a pokud ne, jakým
způsobem je hrazena, jakou mají členové hlídky zodpovědnost vůči pacientovi, jak jsou
vybaveny a kdo určuje jak jejich vybavení má vypadat, kdo nese odpovědnost za přípravu
členů hlídky na poskytování odborné první pomoci, atd.

Z výše uvedených důvodů se nedomníváme, že na činnost

je možné použít

ustanovení §11 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování, protože to se vztahuje k poskytování odborné první pomoci, kdežto
v případě first responderů se jedná o laickou první pomoc, kterou poskytují po absolvování
školení v rámci příslušné ZZS.

S pozdravem
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