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Příloha č. 1
MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.
ředitel

Olomouc, 26. května 2016
Vážený pane předsedo vlády,

dovoluji si Vám předložit vyjádření k zadávací dokumentaci k veřejné zakázce pro provozování vrtulníků Letecké
záchranné služby (LZS). Jako ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje a současně lékař
s dvacetiletou praxí v urgentní medicíně, jsem spolu se svými kolegy znepokojen vývojem tendru k provozování
vrtulníků LZS, a to z hlediska možného ohrožení poskytování kvalitní péče obyvatelům České republiky.
Rozvaha:
1. Předmětem poskytování LZS je poskytování kvalitní odborné přednemocniční péče pacientům. Provozovatelům
Zdravotnické záchranné služby (ZZS) nezáleží na tom, kdo bude provozovatelem vrtulníků, ale jaká péče bude
pomocí nich poskytována.
2. Ze zadávací dokumentace na poskytovatele LZS pro období od 1.1.2017 plyne, že se poptává chudobná
(možností je i nekvalitní) služba za finančně výhodných podmínek pro dodavatele:


Stávající cena je 49 mil. Kč za stanici LZS a rok, strop v připravovaném výběrovém řízení je však 56 mil.
Kč. Vše bez DPH.



Policie ČR a jeden soukromý provozovatel dokazují, že v částce kolem 50 mil. Kč se poskytuje vysoce
kvalitní služba - maximální doba pohotovosti, zásahy do terénu v noci s využitím brýlí pro noční vidění,
zásahy v nepřístupném terénu.



Přesto se v současné zadávací dokumentaci doba pohotovosti významně zkracuje a zásahy do terénu v
noci s brýlemi pro noční vidění se nepoptávají. Nepoptává se ani licence pro lety na neschválené
nemocniční heliporty, což se týká až 50% nemocnic.



Zkrácení pohotovostní služby sebou nese velmi výrazné omezení pro pacienty směrované do center
vysoce specializované péče a s tím související výrazné zmarnění prostředků vložených do budování těchto
center – jak investičně, tak personálně. Omezení dané v zadávací dokumentaci popírá současně trendy
moderní zdravotní péče s nutností co nejkratšího intervalu mezi vznikem příhody (těžké trauma, cévní
příhody mozkové a srdeční) a započetím péče v místě definitivního ošetření.
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Návrh:


Co nejdříve vytvořit specializovanou státní organizaci, velmi pravděpodobně se dá zrealizovat do konce
roku 2016. Pokud by nebylo možné, jako výhodnější se pak jeví na časově omezenou dobu pokračovat na
základě stávající smlouvy s provozovateli, s nimiž je poskytování kvalitní péče pacientům v ČR na
evropské, resp. světové úrovni.



Ustoupit od policejního a armádního převzetí základen v Brně, resp. Českých Budějovicích - policie a
armáda nemají potřebnou licenci k této činnosti - ustanovení zákona o civilním letectví, které je v naprostém
souladu s ve světě rozšířenou právní úpravou – viz:
§ 50 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví,
Létání vojenských, policejních a celních letadel
(1) Létání vojenských, policejních a celních letadel se řídí tímto zákonem, s výjimkou létání pro účely
obrany, výcviku a zajištění bezpečnosti státu.
Převzetí výše uvedených základen státními provozovateli v nynější době dále naruší správný koncept
poskytování služby a výcviku posádek LZS.

Závěr:



Tendr je vypsán pozdě a neodpovídá současnému modernímu pojetí poskytování odborné specializované
péče o pacienta. Není zde zmiňován ani pacient, ani dobrý hospodář.



Zkrácení služby sebou nese omezení pro pacienty a popírá současně trendy moderní zdravotní péče.



Výhodou státní civilní specializované organizace je legálnost, stabilita, úspora, správně zaměřená
specializace. Jistě lze poptat u stávajících soukromých provozovatelů podporu při vytvoření takové
organizace.

Vážený pane předsedo vlády, děkuji za Váš čas věnovaný tomuto alarmujícímu problému týkající se možnosti
ohrožení poskytování kvalitní moderní zdravotní péče obyvatelům naší republiky a dovoluji si doufat, že i po 1.
lednu 2017 bude v České republice Letecká záchranná služba na vynikající světové úrovni jako dosud.
S úctou

Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády ČR
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