
 1 

 

 

Zpráva o činnosti 

Zdravotnické záchranné služby 

 Jihomoravského kraje, p.o. 

     

 

 

za rok 2018 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

Obsah 

Úvodní slovo ředitelky……………………………………………………………………………………5      

1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace ........................................................... 6 

1.1 Management ................................................................................................................ 6 

1.1.1 Údaje o organizaci ........................................................................................................ 6 

1.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích................................................................................ 6 

1.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci zdravotnického zařízení po stránce 
ekonomické a kvality a rozsahu péče ............................................................................ 8 

1.1.4 Významná pozitivní prezentace organizace .................................................................. 8 

1.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů ................................................................ 13 

1.1.6 Řešení mimořádné události, při níž bylo ohroženo zdraví nebo život, majetek ............. 13 

1.2 Poskytování zdravotnické záchranné služby (viz tab. č. 1 a 2) ..................................... 13 

1.2.1 Informace o příjmu, zpracování a vyhodnocování tísňových výzev a určení 
nejvhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče ..................... 17 

1.2.2 Informace o poskytování nebo zajištění zdravotnické záchranné služby na místě vzniku 
úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho předávání ve 
zdravotnickém zařízení odborně způsobilému k poskytování zdravotní péče ............... 17 

1.2.3 Informace o dopravě raněných, nemocných a rodiček v podmínkách poskytování 
zdravotnické záchranné služby mezi zdravotnickými zařízením ................................... 19 

1.2.4 Informace o dopravě raněných, nemocných a rodiček v podmínkách poskytování 
zdravotnické záchranné služby ze zahraniční do České republiky ............................... 19 

1.2.5 Informace o poskytování zdravotnické záchranné služby při likvidaci zdravotních 
následků hromadného postižení zdraví ....................................................................... 19 

1.2.6 Informace o zajištění letecké záchranné služby ........................................................... 19 

1.2.7 Informace o součinnosti se všemi složkami integrovaného záchranného systému 
v kraji.......................................................................................................................... 21 

1.2.8 Informace o rychlé přepravě odborníků k zabezpečení neodkladné péče do 
zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a biologických 
materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné péče . 21 

1.2.9 Informace o plnění úkolů v souvislosti s přípravou zdravotnictví na řešení mimořádných 
situací a obrany státu; v rámci integrovaného záchranného systému plnění činnosti 
krizového útvaru v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. ...................................... 22 

1.2.9.1 Koncepce činnosti ZZS při MU - vzdělávání…………………………………………………22 

1.2.9.2 Nejvýznamnější cvičení složek IZS v roce 2018…………………………………………….22 

1.2.9.3 Koncepce krizové připravenosti - materiální zabezpečení…………………………………22 

1.2.9.4 Problematika SPIS a PEER…..........................................................................................23 

1.2.10 Informace o zajištění odborné praxe studentů zdravotnických škol a lékařských fakult, 
zajištění výuky v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof a zdravotnického 
záchranářství .............................................................................................................. 23 

1.2.10.1 Interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců ZZS JmK………………………………23 

1.2.10.2 Externí vzdělávání…………………………………………………………………………….24 

1.2.10.3 Soutěže a metodická zaměstnání…………………………………………………………...25 

1.2.11 Počet cizinců ošetřených organizací v členění dle státní příslušnosti ........................... 26 

1.3 Provozní činnosti ........................................................................................................ 26 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 3 

1.3.1 Specifikace a popis provozních činností ......................................................................... 26 

1.3.1.1 Podatelna .................................................................................................................... 26 

1.3.1.2 Pokladny .................................................................................................................... 26 

1.3.1.3 Informačně komunikační činnosti ................................................................................ 26 

1.3.1.4 Ostraha objektů .......................................................................................................... 27 

1.3.1.5 Úklid ........................................................................................................................... 28 

1.3.1.6 Údržba a opravy majetku ............................................................................................ 28 

1.3.1.7 Zásobování a skladové hospodářství .......................................................................... 28 

1.3.1.8 Ostatní činnosti ........................................................................................................... 29 

1.4 Technické činnosti ...................................................................................................... 30 

1.4.1 Nově pořízená technika .............................................................................................. 30 

1.4.2 Energetika a odpadové hospodářství .......................................................................... 30 

1.4.2.1 Energetika ................................................................................................................ 310 

1.4.2.2 Odpadové hospodářství………………………………………………………………………..31 

2 Plnění úkolů v personální oblasti ................................................................................. 32 

2.1 Struktura a počty zaměstnanců na počátku a konci sledovaného období, zdůvodnění 
navýšení či snížení oproti předcházejícímu roku (viz tab. č. 3) ...................................  32 

2.2 Zdůvodnění uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odstupné . 32 

2.3 Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách dle kategorií 
zaměstnanců, průměrný stupeň .................................................................................. 33 

2.4 Zdůvodnění nárůstu platů oproti předchozímu období………………………….…………33 

2.5 Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům za sledované 
období ........................................................................................................................ 34 

2.5.1 Dodržování bezpečnosti práce .................................................................................... 34 

2.5.2 Komentář k pracovním úrazům ................................................................................... 34 

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření (viz tab. č. 5 - 8) .................................................... 36 

3.1 Skutečnost a změny v chodu ZZS JmK ....................................................................... 36 

3.2 Mimořádné vlivy na hospodaření organizace............................................................... 36 

3.3 Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti ................................................... 37 

3.4 Výnosy (viz tab. č. 5 a 8) ............................................................................................. 37 

3.5 Náklady (viz tab. č. 5, 7 a 8) ........................................................................................ 38 

3.5.1 Zakázky v rozsahu nad 100 tis. Kč .............................................................................. 40 

3.6 Finanční majetek ........................................................................................................ 41 

3.7 Pohledávky a závazky ................................................................................................ 41 

3.7.1 Pohledávky a závazky organizace dle analytických účtů(viz tabulka č. 8) .................... 41 

3.7.2 Příčiny neuhrazení pohledávek a závazků, způsob a stav vymáhání ........................... 41 

3.7.3 Odpis pohledávek ....................................................................................................... 42 

3.7.4 Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami ......... 42 

3.8 Dotace a příspěvky včetně návratných finančních výpomocí z rozpočtu zřizovatele, 
státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a rozpočtu jiných územních 
samospráv .................................................................................................................. 42 

3.9 Investice ..................................................................................................................... 43 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 4 

3.9.1 Podrobné informace o probíhajících investičních akcích.............................................. 43 

3.9.2 Podrobné informace o ukončených investičních akcích ............................................... 43 

3.10 Doplňková činnost (viz tab. č. 5-7) .............................................................................. 44 

4 Autoprovoz (viz tab. č. 10) .......................................................................................... 45 

5 Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem .......................................................Chyba! Zál ožk a není de finov ána .47 

5.1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období 
(viz tab. č. 11) ............................................................................................................. 47 

5.2 Zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku ....................................................................... 47 

5.2.1 Přírůstky ................................................................................................................Chyba! Zál ožk a není de finov ána .47 

5.2.2 Úbytky ........................................................................................................................ 47 

5.3 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku............ 47 

5.3.1 Nemovitý majetek ....................................................................................................... 47 

5.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek ................................................................................... 48 

5.3.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ....................................................................... 48 

5.3.4 Dlouhodobý hmotný majetek ....................................................................................... 48 

5.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ........................................................................... 49 

5.3.6 Komentář k zůstatku účtu 041 a 042 včetně předpokládaného roku zařazení do 
užívání ....................................................................................................................... 49 

5.3.7     Škody na majetku………………………………………………………………………………49 

5.3.8 Přehled veškerých platných nájemních smluv ............................................................. 49 

6 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (viz tab. č.12) ......................................... 51 

6.1 Fond investiční ........................................................................................................... 51 

6.2 Fond rezervní ............................................................................................................. 51 

6.3 Fond odměn ............................................................................................................... 51 

6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb ............................................................................. 51 

6.5 Finanční krytí fondů .................................................................................................... 51 

7 Kontrolní činnost ......................................................................................................... 52 

7.1 Roční plán kontrolní činnosti ....................................................................................... 52 

7.2 Vyhodnocení plánu interní kontrolní činnosti ............................................................... 53 

7.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost ............................................ 53 

7.4 Nastavení kritérií pro hodnocení hledisek hospodárného, efektivního a účelného výkonu 
veřejné správy v oblastech, kde nejsou stanovena právními předpisy, technickými nebo 
jinými normami, systém vyhodnocování těchto kritérií ................................................. 53 

7.5 Externí kontroly a jejich výsledky ................................................................................ 53 

7.6 Přehled a rozbor stížností  .......................................................................................... 54 

7.7 Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly .... 54 

8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků ............................................... 55 

9 Seznam zkratek………………………………………………………………………….….....56  

Přílohy  …………………………………………………………………………….................tabulky 1-13 

 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 5 

 

Úvodní slovo ředitelky 

ZZS JmK má za sebou další rok poskytování přednemocniční neodkladné péče pro obyvatele a 
návštěvníky Jihomoravského kraje. Za uplynulý rok jsme přijali celkem 173.693 telefonických hovorů, 
uskutečnili 103.798 výjezdů a ošetřili 101.102 pacientů. 

Na počátku roku 2018 jsme se potýkali s problémem umísťování pacientů v krajském městě Brně do 
některých nemocnic, což vyústilo v návštěvu náměstka ministra zdravotnictví, díky kterému se podařilo 
situaci vyřešit. V dalším období je důležité pracovat na prohlubování vzájemné  spolupráce mezi ZZS 
JmK a nemocnicemi. 

V roce 2018 se nám podařilo uspokojivě řešit problém s nedostatkem lékařů. Díky osobním jednáním a 
za přispění  náborového  příspěvku se podařilo do organizace získat nové perspektivní  lékaře a stabi-
lizovat tak personální situaci v této nedostatkové kategorii zaměstnanců. 

Pokračovala spolupráce s ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Podíleli jsme se na 
několika cvičeních, ve kterých se prověřovala vzájemná součinnost, z nichž nejvýznamnějším bylo cvi-
čení Dopravní nehoda. Významná část spolupráce se realizovala prostřednictvím dvou projektů, které 
se týkaly oblasti tzv. first responderů a práce příslušníků HZS a PČR s AED a vzájemné výměny zku-
šeností s operačním řízením jednotlivých složek IZS. 

Připravovali jsme podmínky pro výstavbu výjezdových základen v Hustopečích a Šumné a dalších  6 
nových výjezdových základen ve Veselí n. M., Kyjově, Slavkově, Bučovicích, Mikulově a Boskovicích. 
Podařilo se vytipovat příslušné pozemky a k některým objektům se zpracovaly studie. Tyto nové objekty 
přispějí ke zvýšení úrovně pracovního prostředí pro naše zaměstnance. 

Velkou pozornost již několik let věnujeme oblasti interního vzdělávání zaměstnanců. Každoročně při-
pravuje oddělení vzdělávání a krizové připravenosti vzdělávací program pro všechny zdravotnické za-
městnance. Výsledek této činnosti se projevuje v posledních letech v umístění našich zaměstnanců na 
vítězných či předních místech v mnoha tuzemských i mezinárodních záchranářských soutěžích. Záro-
veň se snažíme o pozitivní prezentaci ZZS JmK navenek a věnujeme se vzdělávání složek IZS a široké 
veřejnosti.    

Díky schválení projektu Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK  bylo započato s výstavbou vzdělá-
vacího střediska, které bude sloužit jak našim zaměstnancům, tak široké odborné i laické veřejnosti pro 
výuku v oblasti urgentní medicíny, medicíny katastrof a poskytování první pomoci.  

Obdrželi jsme velký počet poděkování od spokojených pacientů nebo jejich rodinných příslušníků. 

I přesto, že se nám mnoho věcí podařilo, stále zůstávají oblasti, které je nutno řešit. Mezi ně patří kromě 
jiného problematika OOPP, vozového parku a zlepšení firemní kultury. Na všechny tyto oblasti bychom 
se chtěli zaměřit v následujících letech. Další práce nás čeká i v oblasti manažerského vzdělávání ve-
doucích zaměstnanců. Ve spolupráci se zřizovatelem budou probíhat práce na přípravě a realizaci vý-
stavby nových výjezdových základen. 

Od prvního dne roku 2019 jsem ředitelkou jihomoravské záchranky, do té doby jsem působila jako ná-
městek pro zdravotní péči. V průběhu uplynulých let jsem nasbírala hodně zkušeností a znalostí nejen 
v oblasti urgentní medicíny, ale i v oblasti managementu. Tyto zkušenosti  bych teď ráda zúročila a 
podílela se i nadále na rozvoji naší organizace. Především chci usilovat o spokojenost zaměstnanců v 
organizaci, vytvářet jim dobré podmínky k práci, ale také o jejich neustálé vzdělávání. S tím jde ruku 
v ruce co nejkvalitněji poskytovaná péče o pacienty. Děkuji tedy všem zaměstnancům za jejich poctivou 
práci během roku 2018. A našim budoucím pacientům přeji, aby jim byla poskytnuta přednemocniční 
neodkladná péče na vysoké odborné i morální úrovni, což je naším hlavním cílem. 

 

 

 

 
        MUDr. Hana Albrechtová 
                   ředitelka 
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1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

1.1 Management 

1.1.1 Údaje o organizaci 

Organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. 

Adresa: Kamenice 798/1d, Brno, PSČ 625 00, IČ: 00346292 

Kontaktní spojení: tel.: 545 113 101, fax: 545 113 104, e-mail: info@zzsjmk.cz, internet: 
www.zzsjmk.cz. 

Hlavní činností bylo poskytování přednemocniční neodkladné péče, vzdělávání zdravotnických pracov-
níků a školení laické veřejnosti v poskytování první pomoci. V doplňkové činnosti byla zajištěna péče 
v rámci zdravotnických asistencí při pořádání veřejných, kulturních a sportovních akcí, školení podnika-
telských subjektů v poskytování první pomoci a mytí vozidel v mycím boxu v Blansku. 

 

1.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích 

Ke dni 31. 12. 2018 tvořili management tito zaměstnanci: 

 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Ředitelství 

vedoucí oddělení vzdělávání Vařeková Vlasta, Mgr. 

vedoucí inspektor provozu Bartošek Daniel, Bc., DiS. 

vedoucí oddělení krizové připravenosti Nováková Sylva, DiS. 

vedoucí finanční účtárny Hrda Aleš, Ing. 

vedoucí oddělení PaM Oravec Pavel, Bc. 

vedoucí právního oddělení Kašpar Ondřej, Mgr. 

vedoucí IKO Vintr Jindřich, Ing. 

vedoucí provozního oddělení Čvandová Milena, Ing. 

vedoucí skladu Krejčí Lenka 

vedoucí dopravy Urbánek Jiří 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Brno 

vedoucí lékařka ÚO Brno Jiráčková Eva, MUDr. 

vedoucí lékařka KZOS Ondrová Hana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Brno Báča Mikuláš, DiS. 

vedoucí lékařka VZ Brno-Ponava  Freyová Eva, MUDr. 

staniční sestra VZ Brno-Ponava Stoklásek Václav, DiS. 

staniční sestra VZ Brno-Bohunice Nečas Vojtěch, Bc. DiS. 

vedoucí lékař VZ Brno Bohunice Čiernik Jan, MUDr. 

staniční sestra VZ Brno-Černovice Najbr Pavel, Bc. 

vedoucí lékař VZ Brno-Černovice Mucha Martin, MUDr. 

Funkce Jméno 

ředitel Klusák Milan, Ing., MBA. 

náměstkyně pro zdravotní péči; zástupkyně ředitele Albrechtová Hana, MUDr. 

náměstkyně ekonomická; zástupkyně ředitele Knězková Naděžda, Ing., MBA 

náměstek pro řízení lidských zdrojů Pánek Karel, Mgr. 

náměstek technický Chvalina Pavel, Ing. 

náměstkyně pro krizovou připravenost a vzdělávání Kubalová Jana, MUDr. 

hlavní sestra Dobrovolný Martin 

mailto:info@zzsjmk.cz
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vedoucí lékařka VZ Ivančice Foralová Vladimíra, MUDr. 

staniční sestra VZ Ivančice Šacher Luděk 

vedoucí lékařka VZ Tišnov Hamříková Dagmar, MUDr. 

staniční sestra VZ Tišnov Stará Jaroslava 

vedoucí lékařka VZ Pohořelice Hrnčířová Lea, MUDr. 

staniční sestra VZ Pohořelice Stýblo Radovan 

Územní oddělení Funkce Jméno 

LZS 
vedoucí lékařka ÚO LZS Kubalová Jana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO LZS Jakubů Michal, Mgr., DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Blansko 

vedoucí lékař ÚO Blansko Hlavinka Petr, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Blansko Chlup Petr, Bc. 

vedoucí lékařka VZ Boskovice Čechová Dana, MUDr. 

staniční sestra VZ Boskovice Ondráček Pavel, DiS. 

staniční sestra VZ Velké Opatovice Poláček Michal 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Břeclav 

vedoucí lékař ÚO Břeclav Husařík Petr, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Břeclav Kopeček Jaroslav 

vedoucí lékař VZ Hustopeče Havlíček Ondřej, MUDr. 

staniční sestra VZ Hustopeče Dunajová Ladislava 

staniční sestra VZ Mikulov Gregorovič Václav, DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Hodonín 

vedoucí lékař ÚO Hodonín Schütz Igor, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Hodonín Kotásková Petra 

vedoucí lékař VZ Kyjov Schütz Igor, MUDr. 

staniční sestra VZ Kyjov Vodička Michal, DiS. 

vedoucí lékař VZ Veselí n.M,   Schütz Igor, MUDr 

staniční sestra VZ Veselí n.M   Kochová Hana, Bc. 

staniční sestra VZ Velká nad Veličkou Kochová Hana, Bc. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Vyškov 

vedoucí lékař ÚO Vyškov Buček Pavel, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Vyškov Malý Jiří 

vedoucí lékařka VZ Bučovice Čtvrtečková Hana, MUDr. 

staniční sestra VZ Bučovice Janečková Radmila 

staniční sestra VZ Slavkov Racková Zdeňka 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Znojmo 

vedoucí lékař ÚO Znojmo Chloupek Luděk, MUDr. MSc. 

vrchní sestra ÚO Znojmo Konečný Luděk 

vedoucí lékař VZ Hrušovany n.J. Meluš Štefan, MUDr. 

staniční sestra VZ Hrušovany n.J. Vávra Jiří 

 

Organizační schéma je uvedeno v příloze č. 1. 

 
V průběhu roku došlo v managementu organizace k těmto personálním změnám: 
 
1.1.  MUDr. Dagmar Hamříková byla jmenována do funkce vedoucí lékařky VZ Tišnov. 
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28.2. MUDr. Ondřej Havlíček se vzdal funkce vedoucího lékaře ÚO Břeclav. 
28.2. MUDr. Marek Džmura se vzdal funkce vedoucího lékaře VZ Břeclav. 
28.2. MUDr. Petr Husařík se vzdal funkce vedoucího lékaře VZ Hrušovany n.J. 
1.3. MUDr. Petr Husařík byl pověřen funkcí vedoucího lékaře ÚO Břeclav. 
1.4. MUDr. Štefan Meluš byl jmenován do funkce vedoucího lékaře VZ Hrušovany n.J. 
25.6. Jiří Valnoha, DiS. obsadil novou pracovní pozici náměstka pro řízení lidských zdrojů. 
31.7. Bc. Miroslav Kakáč se vzdal funkce technického náměstka ředitele. 
23.7. MUDr. Libor Vařejka byl odvolán z funkce vedoucího lékaře VZ Hodonín a VZ Veselí n.M. 
31.8. Milan Podsedník se vzdal funkce staniční sestry Brno-Ponava. 
1.8. Ing. Pavel Chvalina byl jmenován do funkce technického náměstka ředitele. 
31.8. Jiří Valnoha, DiS. ukončil pracovní poměr v ZZS na pozici náměstka pro řízení lidských zdrojů. 
1.9. Václav Stoklásek, DiS. byl jmenován do funkce staniční sestry Brno-Ponava. 
17.9. Mgr. Karel Pánek byl jmenován do funkce náměstka pro řízení lidských zdrojů. 
31.10. Michal Poláček ukončil činnost vrchní sestry ÚO Blansko. 
31.10. Bc. Petr Chlup ukončil činnost staniční sestry VZ Velké Opatovice. 
1.11. Bc. Petr Chlup byl jmenován do funkce vrchní sestry ÚO Blansko. 
1.11. Michal Poláček byl jmenován do funkce staniční sestry VZ Velké Opatovice. 
31.12. MUDr. Hana Albrechtová ukončila činnost náměstkyně ředitele pro zdravotní péči. 
31.12. MUDr. Dana Čechová ukončila činnost vedoucí lékařky VZ Boskovice. 
31.12. Ing. Milan Klusák, MBA se vzdal funkce ředitele organizace. 
   

1.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci zdravotnického zařízení po stránce 
ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče 

V roce 2018 pokračovalo řešení nedostatku lékařů. Tento problém se podařilo stabilizovat a během roku 
se nestalo, že by ve službě nebyl lékař. 

V první polovině roku 2018 byl rovněž řešen a vyřešen problém s přijímáním pacientů v brněnských 
nemocnicích. 

V roce 2018 jsme uvedli v život dlouho připravovaný systém hodnocení zaměstnanců. 

Koncem roku 2018 započala ve spolupráci se zřizovatelem výstavba školícího a vzdělávacího centra, 
které bude mít vliv na vzdělávání zaměstnanců, což jistě zvýší kvalitu a úroveň poskytované předne-
mocniční neodkladné péče. 

Organizace pokračovala v započatých úsporných opatřeních z minulých let a stávající postupy byly dále 
zefektivňovány. 

V roce 2018 využila ZZS JmK finanční prostředky ze státního rozpočtu v objemu 6.047 mil. Kč na zajiš-
tění krizové připravenosti. Většina prostředků byla využita na interní vzdělávání zaměstnanců pro případ 
krizových stavů a mimořádných událostí.  

Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.382 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdra-
votnickou techniku – 2 ks dýchacích přístrojů, 2 ks monitoru životních funkcí a 2 ks přístrojů po automa-
tickou srdeční masáž. 

Od roku 2017 do konce roku 2018 byly realizovány 2 projekty, financované za účasti fondů EU, a to 
»Složky IZS zachraňují životy s AED« v objemu 8.717 tis. Kč a »Společná platforma operačních středi-
sek IZS« ve výši 6.485 tis. Kč. 

 

1.1.4 Významná pozitivní prezentace organizace 

V průběhu roku 2018 se ZZS JmK snažila co nejpestřejším způsobem prezentovat jak před odbornou 
veřejností, tak také před veřejností laickou. O tom, že se tato prezentace daří, svědčí celá řada pozitiv-
ních ohlasů. Veřejnost se zajímá nejen o naši práci, ale snaží se také iniciativně zjišťovat, jak pomoci, 
než přijede sanitka. 

Organizace se dlouhodobě zaměřuje na šíření osvěty, na prevenci a praktický nácvik dovedností, které 
se mohou hodit laikům i odborníkům při poskytování první pomoci, zejména jde o nácvik kardiopulmo-
nální resuscitace, s tím úzce souvisí prezentace systému plošného rozmístění automatizovaných exter-
ních defibrilátorů. ZZS JmK uspořádala během uplynulého roku celou řadu akcí s cílem proškolení laické 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 9 

veřejnosti v poskytování první pomoci, kromě toho se také více zaměřila na charitativní činnost, a to 
v mnoha oblastech. 

O profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb svědčí také množství pochvalných dopisů od našich 
pacientů či jejich rodinných příslušníků, dalším důkazem je celá řada vítězství v záchranářských (i me-
zinárodních) soutěžích, ze kterých vozí naše posádky cenné kovy. Naše činnost a informace o ní jsou 
také zhusta vyhledávány ze strany nejrůznějších médií, která pak ještě dále rozšiřují povědomí o naší 
organizaci, o práci záchranářů a o možnostech, jak se naučit poskytnout první pomoc a jak lépe pečovat 
o vlastní zdraví i o zdraví blízkých. Výše uvedené dohromady napomáhá šířit mezi veřejnost užitečné 
informace a dobré jméno organizace, to vše může „vychovávat“ společnost v tom nejlepším slova 
smyslu. 

Mezi nejzajímavější a nejdůležitější akce patřily: 

a) Brněnské dny urgentní medicíny 2018 

V loňském roce proběhl již 17. ročník této prestižní akce, určené odborníkům z oboru urgentní medicíny. 
Konference se opět konala v prostředí jihomoravského Mikulova, a to ve dnech 18. - 20. dubna. Tento-
krát bylo ústředním mottem: »Horká témata roku 2018« 

b) Den Linky 155  

Bylo zvoleno symbolické datum 15. 5. odkazující na číslo tísňové linky rychlé pomoci. A právě tento den 
zdravotnické záchranné služby po celé ČR prezentují svoji činnost, otevírají brány svých základen a 
v centru měst či na jiných veřejných prostranstvích učí zájemce poskytovat první pomoc. Jedná se o 
mimořádně přínosnou akci, lidé nakouknou pod pokličku činnosti záchranářů a zároveň se mohou naučit 
užitečné kroky vedoucí k záchraně zdraví či života.  

 

c) Den s IZS  

Tato akce se koná tradičně v červnu, jedná se o ukázku činnosti všech složek IZS a o jejich vzájemnou 
spolupráci. Akce je určena především dětem, záchranáři společně s hasiči a policií jim ukážou něco ze 
své činnosti, děti si mohou prohlédnout také jednotlivé zásahové vozy a leccos si i vyzkoušet.  
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d) Charitativní počiny 

V loňském roce jsme se hodně zaměřili na charitativní akce, dobré jméno ZZS JmK může pomoci celé 
řadě potřebných, například nemocných či znevýhodněných dětí, ale i dospělých. Především to byl náš 
vlastní zaměstnanec, Zdeněk Mikula, který po cévní mozkové příhodě prochází náročnou rehabilitací. 
Při odborové organizaci se založil transparentní účet, díky kterému se nyní daří hradit rehabilitace 
v klimkovickém sanatoriu, a Zdeňkovi kolegové pro něj běhali na akci You dream we run v Blansku.  

 

 

K dalším projektům patřila například účast na akci zorganizované hasiči pro nemocná dvojčata (po dět-
ské obrně), dále spolupracujeme dlouhodobě s Modrou beruškou, což je sdružení rodičů dětí s autis-
mem. Významným počinem byla realizace historicky prvního nástěnného kalendáře, kompletní výtěžek 
z prodeje bude věnován onkologicky nemocným dětem. 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 11 

 

 

e) Restart a heart day 16. 10. 2018 

Evropský den záchrany života je celosvětová akce, která má co nejširší veřejnosti ukázat, jak správně 
poskytnout první pomoc. Resuscitovat jsme po celý den učili zájemce, včetně školáků, v brněnské Ga-
lerii Vaňkovka, jednalo se o mimořádně úspěšnou akci, jejímž cílem byla kromě jiného prezentace AED. 

 

f) ZZS JmK v tisku 

Během roku bylo uveřejněno množství článků, reportáží, televizních a rozhlasových vstupů, kde ZZS 
JmK komentovala jednotlivé případy a dávala rady k různým odborným tématům. Více se v průběhu 
uplynulého roku pracovalo také na prezentaci naší organizace, konkrétně se veřejnosti představovala 
například činnost krajského zdravotnického operačního střediska, inspektorů provozu, biohazard týmu, 
ale také třeba i činnost tzv. peerů a interventů, tedy záchranářů, kteří jsou proškoleni na poskytování 
psychické podpory v zátěžových situacích.  

Společně s ostatními složkami IZS jsme uvedli do života kampaň, jejímž cílem je informovat o změnách 
týkajících se tzv. záchranářské uličky. 
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Významným počinem uplynulého roku byla spolupráce na zrodu tzv. Seniorské obálky, o kterou novináři 
projevili mimořádný zájem. Cílem tohoto úspěšného projektu, kterým se nechaly inspirovat i další kraje, 
je usnadnit práci záchranářům, když přijedou pomoci lidem staršího věku.  

Celá řada médií také informovala o slavnostním poklepu základního kamene Vzdělávacího a výcviko-
vého střediska v sídle ZZS JmK v Brně - Bohunicích, který se uskutečnil dne 9. 11. 2018. 

 

g) ZZS JmK na internetu a sociálních sítích 

V roce 2018 jsme pokračovali s prezentací práce našich záchranářů na webových stránkách a na face-
booku, kde jsme uváděli nejen zprávy o naší každodenní činnosti, ale také o vítězstvích v celé řadě 
záchranářských soutěží, včetně mezinárodních, o jednotlivých cvičeních (Tunel, Povodeň, Katamarán), 
o účasti naší posádky na oslavách 100. výročí vzniku ČR, o pochvalách, které dennodenně chodí od 
vděčných pacientů, či jejich příbuzných. 

Zaměřili jsme se také na edukační stránku, tedy podávání informací v souvislosti s ochranou zdraví, 
např. jak se chovat v extrémně horkých dnech. Nabádali jsme také chodce k nošení reflexních prvků, 
radili lidem, jak pomoci pacientovi při epileptickém záchvatu do doby, než přijede sanitka. Snažili jsme 
se poukázat na skutečnost, že ne vždy je hned nutné volat záchranku a také jsme informovali o konání 
jednotlivých kurzů pro veřejnost. A samozřejmě, hojně jsme se zmiňovali také o výhodách, které nabízí 
používání Aplikace Záchranka. 
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1.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

Kromě vlastních výnosů, zejména od zdravotních pojišťoven, a příspěvků od zřizovatele, jsme v roce 
2018 hospodařili s prostředky státního rozpočtu, určenými na připravenost poskytovatele ZZS na řešení 
mimořádných událostí a krizových situací, z nichž bylo vyčerpáno 6.047 tis. Kč. 

Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.382 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdra-
votnickou techniku – 2 ks dýchacích přístrojů, 2 ks monitoru životních funkcí a 2 ks přístrojů pro nepří-
mou srdeční masáž. 

Od počátku roku 2017 do konce roku 2018 jsme realizovali 2 projekty, financované za účasti fondů EU, 
a to »Složky IZS zachraňují životy s AED« v objemu 8.717 tis. Kč a »Společná platforma operačních 
středisek IZS« ve výši 6.485 tis. Kč. 

1.1.6 Řešení mimořádné události, při níž bylo ohroženo zdraví nebo život, majetek 

V roce 2018 nedošlo v JmK k žádné mimořádné události II. – IV. stupně. Mimořádných událostí I. stupně 
bylo vícero, mezi nejvýznamnější patřily: 

1.1.2018 - řetězová DN na D1 u Podolí u Brna – celkem bylo 7 zraněných, z toho 1 těžce, 

1.4.2018 – požár bytového domu v Brně-Bystrci, celkem bylo ošetřeno 8 osob, z toho 1 osoba byla 
postižena středně těžce. 

11.5.2018 – DN u Strážnice – celkem bylo 7 zraněných, z toho 1x exitus na místě a 3 osoby byly zra-                         
něny těžce. 

7.7.2018 – DN u Pasohlávek – celkem bylo 10 zraněných, z toho 1x exitus na místě a 3 osoby byly 
zraněny těžce. 

28.9.2018 – DN u Pohořelic – celkem bylo 7 zraněných, z toho 1x exitus na místě a  3 osoby byly 

zraněny těžce. 

1.2 Poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče  
(viz tab. č. 1 a 2) 

Zdravotnickou záchrannou službou se rozumí péče o osoby postižené náhle vzniklou poruchou, ohro-
žující život nebo zdraví jejich vlastní, nebo osoby v jejich okolí, a to na místě vzniku náhlého onemocnění 
nebo úrazu, během jejich případné dopravy k dalšímu odbornému ošetření a při jejich předávání v cílo-
vém zdravotnickém zařízení.  

Formy poskytování ZZS se v roce 2018 řídily podle následujících norem a objektivních skutečností: 

- zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a vyhláškou MZ ČR č. 240/2012 Sb. kterou se provádí zákon o ZZS,  

- zvyšováním stupně vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků (VOŠ, VŠ), zvyšováním počtu 
záchranářů se specializovanou způsobilosti z oboru urgentní medicína, zvyšováním jejich kompe-
tencí, kdy tito zaměstnanci provádějí odborné výkony, donedávna svěřené pouze lékařům. 

V roce 2018 postupně docházelo k navyšování počtu lékařů v pracovním poměru, a proto ani v jednom 
případě v průběhu roku nedošlo k neobsazení služby lékařem tam, kde podle plánu pokrytí sloužit lékař 
měl. Dojezdové časy našich výjezdových skupin na místa událostí byly plně v souladu se zněním 
platné legislativy.   

V roce 2018 došlo k aktualizaci Plánu plošného pokrytí měst a obcí JmK výjezdovými skupinami. Na 
základě analýz byla zřízena výjezdová skupina RZP v noční době na VZ  Brno-Ponava a byl navýšen 
počet zaměstnanců KZOS o jednoho operátora v denní směně.  

Pokrytí Jihomoravského kraje výjezdovými základnami a výjezdovými skupinami ke 31. 12. 2018, viz 
příloha č. 2. 

V roce 2018 bylo na území Jihomoravského kraje realizováno celkem 103.798 výjezdů. Procentuální 
rozložení výjezdů v rámci Jihomoravského kraje ukazuje následující graf.  
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Graf č. 1 Podíl jednotlivých ÚO na všech výjezdech 

 
V jednotlivých ÚO a VZ byly počty výjezdů následující: 
 
V ÚO Blansko bylo zrealizováno celkem 7.961 výjezdů, z toho ve VZ Blansko 3.700 výjezdů, ve VZ 
Boskovice 3.427 výjezdů a ve VZ Velké Opatovice 834 výjezdů 

 

Graf č. 2 ÚO Blansko - podíl výjezdů jednotlivých VZ na výjezdech ÚO Blansko 

V ÚO Brno bylo zrealizováno celkem 59.795 výjezdů, z toho 58.868 výjezdů pozemními složkami a 927 
vzletů provedla letecká záchranná služba. Z celkového počtu pozemních výjezdů bylo provedeno ve VZ 
Brno 50.349, ve VZ Ivančice 3.821, ve VZ Pohořelice 1.582 a ve VZ Tišnov 3.116 výjezdů.  

 

Graf č. 3 ÚO Brno – podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Brno 

V rámci města Brna bylo procentuální rozložení počtu výjezdů realizovaných výjezdovými skupinami 
následující: 
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Graf č. 4 VZ Brno – rozložení počtu výjezdů dle umístění VZ 

V ÚO Břeclav bylo provedeno celkem 8.644 výjezdů, z toho ve VZ Břeclav 5.654, ve VZ Hustopeče 
1.382 a ve VZ Mikulov 1.608 výjezdů. 

 

Graf č. 5 ÚO Břeclav - podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Břeclav 

V ÚO Hodonín to bylo celkem 12.220 výjezdů, z toho ve VZ Hodonín 4.138, ve VZ Kyjov 3.893, ve VZ 
Veselí nad Moravou 3.280 a ve VZ Velká nad Veličkou 909 výjezdů. 

 

Graf č. 6 ÚO Hodonín – podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Hodonín 
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V ÚO Vyškov bylo provedeno celkem 6.870 výjezdů, z toho ve VZ Vyškov 3.721, ve VZ Slavkov 2.147 
a ve VZ Bučovice 1.002 výjezdů.   

 

Graf č. 7 ÚO Vyškov - podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Vyškov 

V ÚO Znojmo bylo realizováno celkem 8.308 výjezdů, z toho ve VZ Znojmo 6.532, ve VZ Hrušovany 
nad Jevišovkou 1.072 a ve VZ Šumná 704 výjezdů.     

 

Graf č. 8 ÚO Znojmo - podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Znojmo 

ZZS JmK realizovala na základě dohod o mezikrajské spolupráci zásahy v regionech, které sousedí 
s Jihomoravským krajem, a to Zlínském, Olomouckém, Pardubickém a Kraji Vysočina. Většina zásahů 
byla prováděna pozemními složkami. Na této spolupráci se rovněž podílela i letecká záchranná služba, 
která zajišťuje péči ve dne pro části krajů Pardubického a Zlínského, v noci pak, kromě zmiňovaných 
krajů, navíc pro kraje Vysočina a Olomoucký.  

Naopak, v oblastech Vratěnínska a Zbraslavska zajišťovala, na základě smlouvy pro obyvatele Jihomo-
ravského kraje, zdravotnickou záchrannou službu ZZS Kraje Vysočina. 

V doplňkové činnosti zajišťovala ZZS JmK přednemocniční neodkladnou péči v rámci zdravotnických 
asistencí při pořádání veřejných hromadných kulturních a sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější akce 
patřily finálové zápasy hokejového klubu HC Kometa Brno ve dnech 14. – 26. 4. 2018 v Brně na Zelném 
trhu a v DRFG Aréně, dále MOTO GP Grand Prix ve dnech 3. - 5. 8. 2018, I. ročník hudebního festivalu 
VRANOV FEST v termínu 3. – 4. 8. 2018, Triexpert „Vokolopriglu“ na Brněnské přehradě a mnoho 
dalších akcí. V rámci adventního období jsme se podíleli na zajištění Brněnských Vánoc  a pochodu 
rakouských čertů v Brně a Židlochovicích. 

Dále jsme zajišťovali v červnu tradiční akci »Brno - město uprostřed Evropy« s řadou ohňostrojů. Pravi-
delně pak v průběhu celého roku zajišťujeme zdravotnické asistence při hokejových utkáních hokejo-
vého klubu HC Kometa Brno a fotbalových utkání FC Zbrojovka Brno.   
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1.2.1 Informace o příjmu, zpracování a vyhodnocování tísňových výzev a určení nej-
vhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče 

Krajské zdravotnické operační středisko je organizačním a koordinačním centrem, které nepřetržitě 
řídí činnost všech týmů zdravotnické záchranné služby.  

Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JmK: 

a) přijímá nepřetržitě tísňové výzvy k poskytnutí zdravotnické záchranné služby z celého Jihomorav-
ského kraje, které vyhodnocuje a podle stupně naléhavosti a závažnosti stavu rozhoduje o nejvhod-
nějším způsobu poskytnutí zdravotnické záchranné služby, a    

b) po vyhodnocení tísňové výzvy ukládá podle stupně naléhavosti a konkrétní provozní situace úkoly 
jednotlivým výjezdovým skupinám zdravotnické záchranné služby. Při řízení výjezdových týmů vyu-
žívá k jejich navigaci satelitní polohový systém, což pomáhá minimalizovat čas dojezdu k pacientům.       

Krajské zdravotnické operační středisko dále velmi významně participuje na zajištění návaznosti před-
nemocniční a nemocniční neodkladné péče tím, že:    

- avizuje elektronicky i telefonicky příjezd ZZS s nemocným či raněným pacientem na cílovém nemoc-
ničním pracovišti, předává zde nezbytné anamnestické údaje, popř. zprostředkuje telefonický kon-
takt zasahujícího lékaře RLP s lékařem cílového pracoviště,      

 zabezpečuje tzv. dispečink volných lůžek, tzn.,že aktivně zjišťuje nebo již má v elektronické podobě  
k dispozici volnou lůžkovou kapacitu na jednotlivých odděleních a zejména pak na odděleních ne-
odkladné péče (ARO, JIP apod.), aby mohl být v případě potřeby odeslán na životě ohrožený pacient 
na nejbližší volné resuscitační nebo intenzivní lůžko bez zbytečné časové prodlevy. 

V první polovině roku 2018 pokračovaly problémy s umísťováním pacientů ve zdravotnických zařízeních 
navazující nemocniční péče na úrovni města Brna, zejména ve FN Brno, a proto došlo k řadě setkání 
managementu všech nemocnic v Brně a okolí (bez ohledu na zřizovatele), zdravotních pojišťoven, ZZS 
JmK a zástupců KrÚ, odboru zdravotnictví a hejtmana JmK. Do řešení situace se nakonec vložilo a 
přispělo k vyřešení MZ ČR. I přes zklidnění situace je nutno nadále udržovat s nemocnicemi trvalé kon-
takty, přijímat dílčí opatření na všech úrovních tak, aby se podobná situace již neopakovala. 

Klíčová je role krajského zdravotnického operačního střediska i při výskytu mimořádné události s hro-
madným postižením zdraví, kdy výše popsané postupy musí uplatnit navíc v krátkém časovém úseku a 
v rámci spolupráce s dalšími složkami IZS nebo se ZZS sousedních krajů.  

Činnost krajského zdravotnického operačního střediska v případě mimořádné události s hromadným 
postižením zdraví se řídí »Traumatologickým plánem ZZS JmK«. Tyto činnosti zahrnují i svolávání za-
městnanců a vedoucích pracovníků, oznámení MU hejtmanovi kraje a krizovému štábu kraje a přede-
vším aktivace zdravotnických zařízení. 

Krajské zdravotnické operační středisko dále organizuje a realizuje sekundární převozy prostředky ZZS, 
repatriace ze zahraničí a převozy lékařských týmů, léků a biologických materiálů při poskytování neod-
kladné péče včetně převozů v rámci transplantačních programů. 

       

1.2.2 Informace o poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě 
vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho pře-
dávání ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilému k poskytování zdravotní 
péče 

Zdravotnická záchranná služba je poskytována v souladu s platnou legislativou, zvláště pak zákonem 
číslo 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě a prováděcí vyhláškou k uvedenému zákonu číslo 
240/2012 Sb., kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě a vyhláškou číslo 296/2012 
Sb., o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravot-
nické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o 
požadavcích na tyto dopravní prostředky.  

ZZS JmK zajišťovala poskytování přednemocniční péče nejen na území Jihomoravského kraje, tj. pro 
cca 1,14 mil. obyvatel na rozloze 7.195 km2, ale na základě mezikrajské spolupráce také pro občany 
okolních krajů. Úzká spolupráce je navázána se Zlínským krajem, kde ZZS JmK zajišťuje dostupnost 
ZZS pro občany Koryčanska z výjezdové základny Bučovice, která je pro týmy ZZS Zlínského kraje 
nedostupná do 20 minut od přijetí tísňové výzvy. Změnou organizace činnosti ZZS JmK od 1. srpna 
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2013 poskytujeme na vyžádání výjezdovou skupinu RZP z Velkých Opatovic k zajištění ZZS i na Jevíč-
sku v Pardubickém kraji a na Konicku v Olomouckém kraji.  

Pro část Zlínského a Pardubického kraje současně poskytuje ZZS JmK leteckou záchrannou službu, v 
nočních hodinách i pro Olomoucký kraj a Kraj Vysočina.  

Výjezdová základna Vyškov ve spolupráci se ZZS Olomouckého kraje zabezpečuje úsek dálnice D1 
směrem na Kroměříž od 236. po 244. km (sjezd Mořice). 

Za rok 2018 bylo zrealizováno 359 případů mezikrajské spolupráce.  

V roce 2018 pokračoval projekt »Společně ke zdraví«, financovaný z prostředků EU.  Cílem je hlavně 
propojení operačních středisek Dolního Rakouska a KZOS JmK. Byly započaty také jazykové kurzy 
angličtiny a němčiny.  

V rámci přeshraniční spolupráce v oblasti ZZS mezi Spolkovou zemí Dolní Rakousko a Jihomoravským, 
Jihočeským a Krajem Vysočina nebyla uskutečněna žádná akce. V listopadu 2018 se uskutečnilo se-
tkání společné komise představitelů Rámcové smlouvy mezi ČR a Rakouskem o přeshraniční spolu-
práci v oblasti ZZS za účasti náměstka ministra zdravotnictví ČR a generálního ředitele pro právo a 
zdravotní ochranu spotřebitele z Rakouska. 

V roce 2018 pokračovala spolupráce s Anesteziologicko resuscitační klinikou FN USA na převozech 
pacientů, vyžadujících mimotělní membránovou oxygenii (ECMO). Vozidlo RLP se speciálním přístro-
jovým vybavením uskutečnilo v roce 2018 dva takové transporty.  

Kvalita poskytované ZZS se odvíjí rovněž od materiálně-technického vybavení, zejména sanitních vo-
zidel a také zdravotnické techniky a zázemí pro zdravotnické pracovníky. V roce 2018 probíhala obnova 
zejména zdravotnické techniky. Koncem roku 2018 byla uzavřena smlouva na dodávku 8 ks sanitních 
vozidel RLP, jejichž dodávka bude realizována počátkem roku 2019.   

Kvalita zdravotní péče je rovněž závislá na vzdělaném a erudovaném personálu. V roce 2018 pokračo-
valo již 6. rokem interní vzdělávání, jehož výsledkem je, že zaměstnanci získají teoretické znalosti dle 
nejnovějších poznatků Společnosti pro urgentní medicínu a medicínu katastrof. Bylo stanoveno tzv. ne-
podkročitelné minimum poskytované péče naší organizací, a to v oblasti zajištění dýchacích cest, KPR 
všech věkových skupin se zaměřením na novorozence a děti, problematiku porodu mimo zdravotnické 
zařízení.  

Podařilo se navýšit počet lékařů v pracovním poměru. Je potěšující, že o obor urgentní medicína a 
vůbec o práci na záchranné službě, začínají mít zájem mladí lékaři. Je potřeba trvale pracovat na sta-
bilizaci stávajících lékařů. Průměrný věk lékařů, kteří pracují v organizaci v pracovním poměru, se sta-
bilizoval kolem 49 let a podíl lékařů v důchodovém věku představuje 6 %.   

ZZS JmK se od roku 2012 podílí na realizaci projektu rozmístění automatizovaných externích defibrilá-
torů (AED). Nejprve byly rozmístěny AED na území brněnské aglomerace, posléze i v celém Jihomo-
ravském kraji. Z původního pilotního projektu se stal fungující ověřený systém, který je vzorem pro za-
vádění v ostatních krajích ČR a zvyšuje pravděpodobnost přežití pacientů postižených v terénu náhlou 
zástavou oběhu. Naše organizace poskytuje dalším regionům hlavní principy systému a pomáhá s jeho 
uvedením do praxe.  

Systém je založen na okamžité dostupnosti informací o jednotlivých AED ke konkrétním adresám udá-
lostí. Operátor po zadání adresy ihned uvidí seznam AED, které jsou v tu chvíli pro danou adresu udá-
losti dostupné, a to včetně kontaktů. 

Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JmK úspěšně využívá systém first respondera s AED 
v případě poskytování telefonicky asistované neodkladné resuscitace.  

V roce 2018 bylo do systému zařazeno 45 nových first responderů s AED. Složkám IZS (PČR, HZS) 
předala ZZS JmK 30 kusů AED, čímž se podařilo zajistit komplexní vybavenost složek IZS v JmK. Ke 
konci roku bylo registrováno v operačním systému celkem 181 AED. 

ZZS JmK od počátku roku 2017 do 31.12.2018 realizovala projekt s názvem »Složky IZS zachraňují 
životy s AED« zaměřený na zlepšení systému koordinace mezi složkami IZS při vyžádané spolupráci u 
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resuscitace v terénu. Ve spolupráci s HZS a PČR byl vytvořen propracovaný systém vzdělávání, a za-
jistila se tak komplexní vzdělanost příslušníků pro oblast resuscitace a používání AED.  

Naše organizace zajišťuje kompletně správu systému, zařazování nových AED, správu boxu s AED, 
funkčnost registru a pravidelné proškolování first responderů v resuscitaci s AED.  

V roce 2018 byly mediálně prezentované příběhy pacientů, kteří byli zachráněni díky AED. Jednalo se 
například o sedmnáctiletou dívku či devětatřicetiletého muže. Mediální obraz zvýraznila i informační 
kampaň města Brna s cílem rozšířit povědomí o automatizovaných externích defibrilátorech. Po Brně 
jezdila tzv. AED tramvaj, jejíž grafická úprava radila, jak s defibrilátorem správně zacházet. V rámci 
kampaně vzniklo také několik příruček o správném postupu při resuscitaci a poskytování první pomoci. 
Téma first respondera bylo prezentováno na odborných konferencích a v mnoha článcích a rozhovo-
rech. 

Systém plošného rozmístění AED získal z rukou prezidenta České republiky Zlatý záchranářský kříž a 
následně byl i oceněn v anketě Hasič roku, kde v kategorii Projekt roku získal druhé místo. 

 

1.2.3 Informace o dopravě pacientů v podmínkách přednemocniční neodkladné péče 
mezi zdravotnickými zařízeními 

Součástí činnosti ZZS JmK jsou i sekundární transporty, které rozlišujeme na neodkladné a odkladné 
(plánované). Neodkladné sekundární transporty jsou v převážné míře transporty pacientů ze zdravot-
nických zařízení nižšího typu (okresní nemocnice) na pracoviště vyššího typu (fakultní nemocnice), 
která jsou schopna poskytovat specializovanou zdravotní péči. Tyto transporty byly prováděny výjezdo-
vými skupinami RLP, RZP a LZS. Za rok 2018 jsme provedli celkem 5.285 sekundárních transportů. 

Vzhledem k postupnému zvyšování úrovně vzdělání záchranářů a změně legislativy, která jim umožňuje 
provádět výkony s vyšší specializací, byly upraveny indikace pro sekundární transporty. 

 

1.2.4 Informace o dopravě pacientů v podmínkách přednemocniční neodkladné péče ze 
zahraniční do České republiky 

Repatriační transporty českých občanů ze zahraničí patří k dalším činnostem v rámci hlavní činnosti. 
Vzhledem k tomu, že tato činnost je finančně lukrativní, je poskytována převážně soukromými zdravot-
ními přepravci. V roce 2018 jsme neuskutečnili žádný repatriační transport. 

 

1.2.5 Informace o přednemocniční neodkladné péči při likvidaci zdravotních následků 
hromadného postižení zdraví  

V roce 2018 nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by měly charakter II.-IV stupně podle 
traumatologického plánu.  
 

1.2.6  Informace o zajištění letecké záchranné služby 

V roce 2018 pokračovala spolupráce ZZS JmK s provozovatelem LS PČR na základně Letiště Brno-
Tuřany pod volacím znakem Kryštof 04. Služba je zajišťována v nepřetržitém provozu 7dní v týdnu/24 
hodin. Pro poskytování LZS je používán vrtulník typ Airbus H135 T2+ se zdravotnickou zástavbou od 
firmy Air Ambulance Technology. Zdravotnickou posádku tvoří lékař a zdravotnický záchranář. V sou-
časné době je vyškoleno 11 lékařů a 9 zdravotnických záchranářů. Všichni zaměstnanci ÚO LZS musí 
respektovat pravidla pro pohyb v neveřejném prostoru mezinárodního letiště a absolvovat další školení 
zaměřená na tuto oblast.   

V denní směně je posádka přítomna na heliportu LZS do 19:00 hodin, s výjimkou období od 1. 4. do 30. 
4. a 16. 8. do 10. 9. s prodlouženou dobou do 20:00 hodin a od 1. 5. do 15. 8. s prodlouženou dobou, 
až do 21:00 hodin. V noční směně vyjíždí VS LZS z výjezdové základny v Brně-Černovicích. ZZS JmK 
poskytuje služby převážně na území Jihomoravské kraje, části Zlínského a Pardubického kraje a na 
vyžádání i v Kraji Vysočina. V době od soumraku do úsvitu poskytuje vrtulník své služby navíc i polovině 
kraje Vysočina a části kraje Olomouckého. Ve dne i v noci je schopna VS LZS poskytovat lety do terénu 
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na neznámá místa. V noci je tento provoz umožněn díky výcviku pilotů pro létání s pomocí přístroje pro 
noční vidění, tzv. NVG (Night Vision Googles).  

 
Statistika LZS za rok 2018: 

Celkový počet vzletů 927 

Trauma 511 

Interní problematika 295 

Neurologická problematika 71 

Ostatní  50 
 

Využití LZS pro jednotlivé kraje  

Jihomoravský kraj 821 

Zlínský  62 

Vysočina  27 

Pardubický  14 

Olomoucký  2 

Středočeský 1 
 

Rozdělení denních a nočních letů – lety VFR/den, lety VFR/noc 

VFR/den 780 

VFR/noc (minimálně 1 vzlet nebo 1 přistání je 
v podmínkách noc) 

147 

 
Ani v roce 2018 nedošlo k průlomu v možnosti poskytování HEMS na území Rakouské republiky a na-
plnit tak mezistátní smlouvu o poskytování přeshraniční spolupráce v oblasti ZZS, neboť současný pro-
vozovatel nesplňuje podmínky provozovatele HEMS dle evropské legislativy.  

 
Statistika LZS za rok 2018 v kontextu ostatních LZS v ČR: 

 

 
 

Ze statistiky vyplývá, že LZS v Brně měla v roce 2018 opět největší počet vzletů a oproti minulým letům 
i největší počet nalétaných minut. Důvodem je rozlehlost kraje, komplexní centrová péče situovaná do 
města Brna a poskytování LZS pro další 4 kraje. Daří se cizelovat spolupráci s KZOS a zvyšovat poměr 
primárních vzletů, uskutečněných přímo na základě tísňového volání, jak dokládá tabulka níže.  Zároveň 
je patrné snižování poměru mezinemocničních transportů, částečně díky zlepšení činnosti pozemních 
výjezdových skupin a zčásti díky činnosti krajského zdravotnického operačního střediska, které LZS 
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vysílá pouze tehdy, je-li předpoklad zkrácení doby přepravy pacienta do místa definitivního ošetření 
právě prostřednictvím LZS. 
 

 
V rámci spolupráce mezi KZOS Jihomoravského kraje a dalších krajů je však nutné dále spolupracovat 
na zkrácení doby aktivace LZS. Pro aktivaci v režimu I (vzlet ihned na základě tísňové výzvy) je prů-
měrná doba aktivace LZS KZOSem u ZZS JmK 4 minuty 19 sekund. Reakce VS LZS na výzvu je prů-
měrně 1 minuta 48 sekund. Pokud je LZS aktivována z jiného ZOS, než Jihomoravského, prodlužuje se 
doba aktivace na 8 minut 10 sekund, tedy je téměř dvojnásobná. Z těchto dat jednoznačně vyplývá, že 
snaha o jednotné operační řízení LZS, které je odtržené od operačního střediska kraje, je lichá. V pří-
padě aktivace LZS z výjezdové základny Brno-Černovice je reakční čas VS od výzvy po vzlet průměrně 
11 minut. Tato doba je dána nutným přejezdem z výjezdové základny Brno-Černovice na základnu Le-
tiště Brno-Tuřany. 

Do prostoru výjezdové základny LZS je deponováno plně vybavené vozidlo RLP-RV, které je schopno 
zajistit činnost VS LZS v Brně-Tuřanech i v případě počasí mimo letové limity, popřípadě při vzniku 
jiných mimořádných událostí na letišti a blízkém okolí. VS LZS v roce 2018 uskutečnila 9 takových vý-
jezdů. 

 

1.2.7 Informace o součinnosti se všemi složkami integrovaného záchranného systému 
v kraji 

Integrovaný záchranný systém ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném sys-
tému, zajišťuje koordinovaný postup svých složek při přípravě na mimořádné události a při provádění 
záchranných a likvidačních prací. ZZS JmK je jednou ze tří základních složek systému na jižní Moravě. 

Součinnost s jednotlivými složkami probíhá jak na úrovni krajských operačních středisek, tak na úrovni 
vlastních výjezdových týmů přímo v terénu. V průběhu roku 2018 nedošlo při těchto činnostech k pro-
blémům, které by si vyžádaly nutnost systémových změn.  

ZZS JmK využívá složky IZS jako tzv. first respondery. V případě náhlé zástavy oběhu jsou tyto jednotky 
vysílány současně s VS ZZS. Cílem je zkrácení doby do podání prvního defibrilačního výboje i pomoc 
svědkům události v poskytnutí základní neodkladné resuscitace. 

V průběhu roku 2018 ZZS JmK participovala na několika lokálních cvičeních IZS a pomáhala po stránce 
zdravotnické asistence realizovat některé aktivity HZS. 

 

1.2.8  Informace o rychlé přepravě oborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdra-
votnických zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a biologických 
materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné 
péče 

Během uplynulého roku jsme realizovali celkem 102 převozů v rámci rychlé přepravy odborníků, léků, 
krve a biologických materiálů. Z tohoto počtu byly provedeny 4 převozy zdravotnických pracovníků, 
členů transplantačních a operačních týmů, 59 převozů zdravotnických pracovníků, členů transplantač-
ních a operačních týmů a současně tkání a orgánů k transplantaci, 39 převozů tkání, orgánů a biologic-
kého materiálu, transfúzních přípravků a léků.  

 

 

ROK 2015 2016 2017 2018 

I – vzlet ihned na základě tísňové výzvy 372/ 39% 348/ 41% 326/ 41% 449/ 48,5% 

II – vzlet z indikace pozemní VS 370/ 39% 279/ 33% 241/ 30% 280/ 30,2% 

III – mezinemocniční transport 260/ 20% 212/ 25% 210/ 27% 198/ 21% 
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1.2.9 Informace o plnění úkolů v souvislosti s přípravou zdravotnictví na řešení mimo-
řádných situací a obrany státu; v rámci integrovaného záchranného systému pl-
nění činnosti krizového útvaru v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy. 

1.2.9.1. Koncepce činnosti ZZS při MU - vzdělávání 

Koncepce přípravy zaměstnanců a systémů ZZS JmK na mimořádné události a krizové situace byla 
nastavena v letech 2012 – 2016. Od roku 2017 dochází k jejímu cizelování na různé specializované 
úkoly a udržování akceschopnosti. Příprava zaměstnanců na plnění úkolů vzniklých při mimořádných 
událostech probíhá kontinuálně a je nikdy nekončícím procesem. Spočívá v přípravě a provádění vý-
cviků a cvičení složky ZZS a nácviku spolupráce všech složek IZS, především plněním úkolů stanove-
ných v »Plánu cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JMK na rok 2018«, schváleném Bezpeč-
nostní radou JMK.  

V roce 2018 se ZZS JmK aktivně účastnila 12 cvičení složek IZS (z toho 8 taktických, 2 štábních cvičení 
a 2 cvičení, zaměřených na specializované činnosti Bio Hazard týmu, včetně převozu pacienta/figuranta 
na specializované pracoviště Nemocnice Na Bulovce). ZZS JmK se významnou měrou podílela na pří-
pravě i zajištění většiny z nich.  

Na základě vyhodnocení cvičení je třeba konstatovat, že základní pravidla spolupráce s ostatními slož-
kami i činnosti ZZS JmK jsou velmi dobře nastavena a bez větších komplikací fungují. Všechny poznatky 
z proběhlých cvičení jsou pravidelně sbírány, rozklíčovány a implementovány do školení pro zaměst-
nance ZZS JmK i složek IZS a diskutovány na vyhodnocovacích setkáních členů jak složky ZZS, tak 
ostatních složek IZS. Vzdělávání v MEKA dále probíhá na specializovaných dvoudenních školeních, 
které jsou druhý den zakončeny řešením simulované mimořádné události. V roce 2018 proběhlo 5 
těchto výcviků ve spolupráci se Školním a výcvikovým zařízením HZS ČR v Brně-Líšni a s OHS a SPJ 
PČR. Zaměstnanci ZZS JmK jsou pravidelnými vyhledávanými přispěvateli konferencí v České repub-
lice s tématy medicíny katastrof. 

 

1.2.9.2. Nejvýznamnější cvičení složek IZS v roce 2018 

Nejvýznamnějším cvičením v roce 2018 bylo cvičení »Dopravní nehoda« dvou osobních vozidel, jed-
noho dodávkového auta a cyklisty. Jednalo se o středně velkou mimořádnou událost, která však svým 
rozsahem odpovídá mimořádné události I. stupně (nutnost vyslání více než 5 vozidel ZZS JmK či více 
než 15 zraněných), které jsou na ZZS JmK řešeny nejčastěji. Zajímavostí tohoto cvičení je, že proběhlo 
2x se stejným scénářem, a to na  ÚO Hodonín a ÚO Brno (Brno-venkov). Význam cvičení spočíval v 
možnosti porovnání řešení této mimořádné události s HPO na jednotlivých územních odděleních. Cvi-
čení ve stejném režimu plánujeme provádět i v roce 2019 na dalších územních odděleních. Jednotlivá 
cvičení byla natočena kamerou a následně vyhodnocena s účastníky a prezentována ve výuce zamě-
řené na řešení mimořádných událostí.  

 

1.2.9.3. Koncepce krizové připravenosti – materiální zabezpečení  

Na rok 2018 jsme plánovali pořízení vozidla pro transport více ležících pacientů s využitím pro řešení 
MU s hromadným postižením osob, osobního vozu pro krizovou připravenost, přístroje pro umělou plicní 
ventilaci a defibrilátorů do vozu, určeného pro bariatrické pacienty a vzdělávací středisko. Z důvodů na 
straně Ministerstva zdravotnictví ČR bylo pořízení všech investic přesunuto na rok 2019, případně na 
rok 2020.   

V Jihomoravském kraji se postupně zvyšuje počet bariatrických pacientů. Každý takový výjezd je pro 
ZZS JmK mimořádnou událostí, neboť vyžaduje specializované síly i prostředky a spolupráci dalších 
složek IZS. V roce 2018 uskutečnila ZZS JmK 10 takovýchto převozů. Pro zajištění pacienta a jeho 
transport byly v roce 2018 pořízeny speciální prostředky:  

- jednorázové přesunovací podložky Flexislide s nosností až 400 kg, 

- speciální transportní vaky EvacMat s nosností 350 kg a možností transportu více osobami i smýkání 
po povrchu. 

Přesunovací podložky byly zakoupeny pro všechna vozidla ZZS JmK. Speciální transportní vaky jsou 
deponovány na každém územním oddělení jako součást nosítek s vysokou transportní hmotností 240 
kg. Transportní vak je taktéž součástí vozidla BHT, které je primárně určeno pro transport bariatrických 
pacientů a pacientů s podezřením na VNN. 
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1.2.9.4. Problematika SPIS a PEER 

Činnost interventů SPIS a PEER je rozdělena do několika částí: vzdělávání na seminářích, supervize, 
poskytování činnosti v rámci cvičení IZS a vlastní poskytování činnosti v terénu při mimořádných udá-
lostech a indikovaných výjezdech. Za dobu provozu činnosti SPIS a PEER se již ustálila skupina inter-
ventů, některé oblasti JmK jsou však stále nedostatečně pokryty. Tým PEERů pracoval v roce 2018 ve 
složení celkem 6 osob, 1 intervent ukončil činnost, SPIS tým pracoval ve složení 13 osob, 1 intervent 
ukončil činnost.  
 

Počet nabídnutých PEER intervencí 72 

Počet poskytnutých PEER intervencí 14 (7 individuálních setkání, 7 skupinových se-

tkání) 

SPIS intervence 22 intervencí pro celkem 43 osob 

Tab.: Počet zásahů interventů SPIS a PEER 

 

Všichni členové SPIS týmu ZZS JmK se pravidelně zúčastňují taktických cvičení a metodických zaměst-
nání, kde si ověřují své znalosti a schopnosti. Všichni členové týmu byli v loňském roce vybaveni po-
můckami pro výkon psychosociální pomoci (batoh, termoska, publikace s problematikou umírání, ma-
teriál zajišťující tepelný komfort pro zasaženého). 

 

1.2.10. Informace o zajištění odborné praxe studentů středních zdravotnických škol a 
lékařských fakult, zajištění výuky v oboru urgentní medicíny a medicíny katastrof 
a zdravotnického záchranářství 

 
ZZS JmK je akreditovaným pracovištěm pro praktickou výuku v oboru Urgentní medicína pro NLZP. O 
reakreditaci pro praktickou výuku pro lékaře je zažádáno už od roku 2017. Bohužel, již druhým rokem 
nejsou udělovány akreditace ze strany MZ ČR z důvodu neschválení výuky v oboru všemi 
zainteresovanými subjekty, a to i přes schválení programu akreditační komisí dne 31. 1. 2018. Vzhledem 
k průtahům, by po zahájení udílení akreditací, v případě kladného vyřízení, měly být tyto udělovány 
zpětně k datu podání žádosti.  
 
V ZZS JmK v roce 2018 stážovalo 231 studentů z těchto institucí:  

- LF MU Brno - obor zdravotnický záchranář a sestra pro intenzívní péči,  
- NCO NZO Brno – obor řidič vozidla ZZS a urgentní medicína,  
- VOŠZ Brno – diplomovaný zdravotnický záchranář,  
- ZZS JmK – adaptační proces pro nové zaměstnance,  
- jiné ZZS vč. stáží zahraničních studentů (SK),  
- HZS a PČR v rámci projektu Složky IZS zachraňují životy s AED,  
- HZS (řidič vozidla ZZS a absolvent DiS v oboru zdravotnický záchranář) na základě smlouvy, 
- vybraní členové Českého červeného kříže, či Městské policie Brno. 

Nejlepší studenti VOŠZ Brno jsou pravidelně zváni na metodické zaměstnání Malá jihomoravská Rallye 
Rejvíz. Díky intenzivní přípravě ze strany pedagogů i lektorů ZZS JmK se studenti pravidelně umisťují 
na předních místech. Z těchto studentů se často rekrutují noví zaměstnanci ZZS JmK. 
 

1.2.10.1. Interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců ZZS JmK 

V roce 2018 probíhalo interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců v 8 specializovaných kurzech, 
které byly představeny již v roce 2017. Kurzy byly aktualizovány dle nově dostupných informací a úrovně 
vědění, popřípadě na základě připomínek lektorů i zaměstnanců, kteří některé z témat vyučovali či ab-
solvovali. Zaměstnanci si opět mohli vybrat téma dle svých potřeb. 

Základní témata:  

- porod a resuscitace novorozence, 
- akutní stavy v pediatrii, 
- akutní stavy v interním lékařství a akutní neurologii, 
- přednemocniční péče o závažné trauma v terénu, 
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- resuscitace, 
- ABC dovednosti pro lékaře, 
- problematika řešení mimořádné události s HPO pro lékaře, 
- celokrajské školení pro operátory KZOS. 

Výcvik probíhal v budově ZZS JmK v Brně–Bohunicích na pokročilém simulátoru SimMan, simulátorech 
pro výcvik KPR–ALS i na živých modelech. Školení se povinně účastnili lékaři, záchranáři i řidiči vozidel 
ZZS.  

Operátoři KZOS se účastnili svého specializovaného školení, zaměřeného na problematiku KZOS, 
včetně krizového řízení. Pro jednotlivá školení bylo vypsáno více jak 30 termínů v 8 měsících roku 2018, 
školení absolvovalo téměř 600 osob. Lektoři vzdělávacího centra se zúčastnili lektorského soustředění 
v Dolních Věstonicích, které se uskutečnilo v lednu 2018 a jehož hlavním tématem byly výstupy a ino-
vace stávajících kurzů.    

Oddělení vzdělávání připravilo v loňském roce i řadu dalších seminářů a kurzů: 

− dvoudenní teoreticko-praktické kurzy Řešení mimořádné události s hromadným postižením osob. 
Kurzy byly určeny pro zaměstnance ZZS JmK i další složky IZS a byly pořádány ve spolupráci se 
ŠVZ HZS ČR, celkem 5 termínů, 1 z termínů byl určen jen pro lékaře, 

− kurzy v rámci udržitelnosti projektu Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti UM a MK v Ji-
homoravském kraji. Výukový materiál ke kurzům je dostupný na webových stránkách projektu a byl 
využíván i pro vzdělávání našich zaměstnanců, jedná se o celkem 10 typů kurzů, 

− kurzy první pomoci pro veřejnost – základní kurz první pomoci, kurz první pomoci u dopravních ne-
hod, kurzy první pomoci na objednávku podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, 

− kurzy pro nové zaměstnance v rámci adaptačního procesu, 

− první pomoc pro dopravní policii, vč. jednodenní stáže, 

− další teoreticko-praktické kurzy: Hodnocení EKG pro NLZP, ošetření pacienta s Aspergerovým syn-
dromem, urgentní medicína pro lékaře Psychiatrické nemocnice Brno a řada dalších. 

 

Malá jihomoravská Rallye Rejvíz 

Jednou z největších akcí, pořádaných ZZS JmK, je metodické zaměstnání Malá jihomoravská Rallye 
Rejvíz. Smyslem celé akce je neustálé zvyšování kvality přednemocniční péče, kterou naši záchranáři 
svým pacientům poskytují.  

V roce 2018 se konal již desátý ročník. Jubilejní ročník se přesunul z areálu ŠVZ HZS v Brně do Morav-
ského krasu. Na zdravotníky čekala řada náročných úkolů v náročných podmínkách. Hodnotil se hlavně 
správný postup při ošetření pacientů a jejich správné směřování do navazujících zdravotnických zaří-
zení. Výjezdové skupiny resuscitovaly malé dítě, dospělého, řešily nehodu dvou ultralightů, akutní stre-
sovou reakci či si zkusily práci operátorů – např. při vedení telefonicky asistované resuscitace.  

Po skončení soutěže proběhlo závěrečné zhodnocení a všem účastníkům poskytnuta zpětná vazba. V 
rámci RZP zvítězila studentská posádka z VOŠZ Brno, druhé místo patřilo posádce z Veselí nad Mora-
vou a třetí skončila posádka z Bratislavy. V rámci RLP vyhrála výjezdová skupina z Brna, následovaná 
Břeclaví a Hodonínem. Všichni podali skvělé výkony, bodové rozdíly byly minimální, úroveň znalostí a 
dovedností soutěžících byla výborná.  

 

1.2.10.2. Externí vzdělávání 

Ve spolupráci s externími subjekty se zaměstnanci ZZS JmK účastnili dalších kurzů, školení a metodic-
kých zaměstnání, mezi které patřily např.: 

− kurzy pro zaměstnance s povinností řízení vozidel s výstražnými světly Defenzivní jízda jako zá-
kladní kámen jízdy „pod majákem" doplněná o jízdu v extrémním těžkém terénu a řazení vozidel na 
místě mimořádné události s hromadným postižením osob, 8 hodinové školení teorie a praxe v pro-
vozu,  

− kurz pro zaměstnance s povinností řízení vozidel – Řešení krizových situací v terénu s využitím po-
lygonu v Brně - 8 hodinové školení, 

− výcvik ve speciálních činnostech a lanových technikách pro zaměstnance LZS ve spolupráci s Ho-
rolezeckým centrem Brno. 
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V loňském roce bylo umožněno lektorům vzdělávacího centra, zaměstnancům LZS a inspektorům pro-
vozu, aby absolvovali všeobecně uznávané certifikované kurzy:   

− mezinárodně certifikovaný kurz ALS, EPALS, NLS ve spolupráci s Českou resuscitační radou, 
− mezinárodně certifikovaný kurz PhTLS ve spolupráci s PHTLS Česká republika, Hradec Králové, 
− mezinárodně certifikovaný kurz ATLS (pro lékaře) ve spolupráci s ATLS Česká republika. 

V současné době se na výuce v těchto kurzech podílí, či je v přípravě na výuku, 6 lektorů vzdělávacího 
centra ZZS JmK. 

V roce 2018 organizace vyslala 5 zaměstnanců na nesoutěžní metodické zaměstnání »Putovní 155«, 
které pořádala ZZS Libereckého kraje. Akce je pokračováním Pražské 155, která se od roku 2018 stala 
putovní po celé ČR. Cílem mise našich zaměstnanců bylo pochytit co nejvíce informací ohledně pořá-
dání, neboť v roce 2019 bude akci hostit ZZS JmK.  

  

1.2.10.3. Soutěže a metodická zaměstnání 

ZZS JmK je pravidelně zvána na soutěže a metodická zaměstnání v České republice i mimo ni. V loň-
ském roce jsme se účastnili soutěží na Slovensku a v Itálii. Výjezdové skupiny ZZS JmK opět dosáhly 
řady významných úspěchů, dále jsou uvedeny údaje o soutěžích, na kterých se naši zaměstnanci umís-
tili do 3. místa. 

- Rallye Rejvíz 2018  

Jedná se již o legendární soutěž v urgentní medicíně a medicíně katastrof, která se koná vždy na konci 
května v Koutech nad Desnou. Zaměstnanci ZZS JmK jsou nominováni na základě výborných výsledků 
v metodickém zaměstnání Malá jihomoravská Rallye Rejvíz. ZZS JmK opět dosáhla výborných vý-
sledků. 

1. místo RLP RV ve složení – MUDr. Ivona Žůrková, Bc. Vladimír Husárek DiS, MBA, Rudolf Hudec 
DiS., Klára Kosíková DiS. (zaměstnanci ZZS JmK soutěžící za DZS Donera)  

2. místo RLP Brno – MUDr. Stanislav Popela, Bc. Tomáš Dvořáček DiS., Bc. Barbora Minaříková DiS. 

2. místo - RZP – Mgr. Vlasta Vařeková, Mgr. Michal Jakubů DiS.,  Luděk Maděřič DiS.  (zaměstnanci 
ZZS JmK soutěžící za DZS Donera) 

- Rallye Šachtičky 

Soutěž se konala na úpatí Nízkých Tater, poblíž Banské Bystrice v květnu 2018. ZZS JmK je pravidelně 
zvána nejen k účasti na vlastní soutěži, ale i k aktivní účasti na konferenci. Lektoři ZZS JmK se pravi-
delně účastní i jako rozhodčí vlastní soutěže. 

1. místo – Rudolf Hudec DiS., Luděk Maděřič DiS. 

- Yeti rescue 

Soutěž se konala v Orlických horách v listopadu 2018. Hlavním partnerem soutěže je ZZS Královéhra-
deckého kraje. 

2. místo –  Bc. Jaroslav Hradečný DiS., Vojtěch Outlý DiS., Rudolf Hudec DiS. 

- CPR Competition Bologna, Itálie 

Český tým získal v 6. ročníku prestižní mezinárodní soutěže v resuscitaci krásné druhé místo, a to v 
obrovské konkurenci. Soutěže se v roce 2018 zúčastnil rekordní počet soutěžících: 15 profesionálních 
týmů z 11 evropských zemí. Čeští reprezentanti byli vybráni Českou resuscitační radou na základě 
předem stanoveného klíče. ZZS JmK měla v tomto klání také svoje zástupce, lékařku MUDr. Janu Ku-
balovou a záchranáře Mgr. Michala Jakubů, zbývající část týmu tvořili záchranáři z Moravskoslezského 
kraje a ze ZZS hlavního města Prahy.  

- Memoriál Jindřicha Šmauze 

Jedná se o soutěž s tématem vyproštění zraněného pacienta z havarovaného vozidla. Cílem je procvičit 
spolupráci složek ZZS a HZS. 

2. místo – Lukáš Dvořáček DiS., Filip Janča DiS.,  David Műller - výjezdová základna Černovice 
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- Rescue Lesnica 

ZZS JmK je pravidelně zvána i na metodické zaměstnání Rescue Lesnica, které se koná vždy na podzim 
ve Vysokých Tatrách. V obrovské konkurenci se neztratila ani posádka ZZS JmK,  

3. místo obsadili Bc. Lukáš Skřejpek DiS., Jan Řezníček DiS., Martin Trojánek DiS. Lektoři ZZS JmK  
také připravili jeden ze soutěžních úkolů.  

- Traumadom – Bratislava 

Soutěž Traumadom pořádá Záchranná zdravotná služba Bratislava. Kromě soutěžících zde lektoři ZZS 
JmK plnili úlohu rozhodčích jednoho ze soutěžních úkolů.  

1. místo - Rudolf Hudec DiS. a Bc. Jaroslav Hradečný DiS. 

1.2.11 Počet cizinců ošetřených organizací v členění dle státní příslušnosti 

V roce 2018 jsme ošetřili přes 100 cizinců - samoplátců. Samoplátci byli ponejvíce z Ruska, Ukrajiny, 
Rakouska, Německa, Slovenska, Polska, Rumunska, Sýrie, celkem jsme ošetřili samoplátce z více jak 
30 zemí. Samoplátci ze zemí EU jsou cizinci, kteří nedoložili příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Většina 
cizinců, kteří přicházejí do ČR, jsou dnes již pojištěni u zdravotních pojišťoven.  

 

1.3 Provozní činnosti 

1.3.1 Specifikace a popis provozních činností 

Provozní činnosti zajišťuje provozně-technický úsek ZZS JmK v součinnosti se zaměstnanci jednotli-
vých územních oddělení, výjezdových základen a ekonomického úseku. Provozní činnosti zahrnují ob-
last informačních technologií, správu počítačové sítě, spojovací prostředky, údržbu, revize technických 
zařízení včetně zdravotnické techniky, provoz a správu budov včetně investiční činnosti, zásobování a 
nezdravotnickou dopravu, opravy a údržbu vozidel, problematiku veřejných zakázek a část agendy po-
kladní služby. 

1.3.1.1 Podatelna 

Podatelna zajišťuje příjem a odesílání poštovních zásilek. Zároveň komunikuje s matrikami při odesílání 
listů o prohlídce zemřelého. Využívá elektronickou podatelnu a pracuje s datovými schránkami. Zajiš-
ťuje rovněž oběh interní pošty v rámci všech pracovišť ZZS JmK.  

1.3.1.2  Pokladny 

V ZZS JmK bylo k 31. 12. 2018 celkem 9 pokladen, z toho 6 v českých korunách, jedna v EUR, jedna 
v USD a jedna v RSD. Z hlediska umístění se po jedné pokladně nacházejí v ÚO Blansko, Břeclav, 
Hodonín a Vyškov a 5 pokladen na ředitelství v Brně.  

Z hlediska věcného zaměření jsou pokladny rozděleny na hlavní pokladnu, pokladnu FKSP, 3 valutové 
pokladny a 4 pokladny na drobné nákupy a příjem úhrad za poskytnutou zdravotní péči na ÚO Blansko, 
Břeclav, Hodonín a Vyškov. Pokladní operace zajišťují pracovnice ekonomického úseku, na ÚO ekono-
micko-administrativní a provozně-techničtí referenti. Hlavní pokladna a inspektoři provozu jsou vybaveni 
terminálem pro placení kartami. Terminály se využívají zejména v případě inkasa plateb za poskytnutou 
zdravotní péči od samoplátců při úhradách přímo hrazených služeb a stáží. 

1.3.1.3 Informačně komunikační činnosti 

Hlavní náplní informačně komunikačního oddělení (IKO) bylo zajištění provozu počítačové sítě ZZS 
JmK po stránce hardwaru i softwaru, provoz radiového a telefonního spojení, telefonních ústředen, vý-
stražných, zvukových a světelných zařízení na vozidlech, drobných oprav elektrických zařízení na vozi-
dlech a budovách a provoz záložních zdrojů elektrické energie. Při jejich údržbě spolupracovalo IKO i 
s externími dodavatelskými firmami, specializovanými na příslušné činnosti. Pravidelně provádělo mě-
síční vyúčtování telefonního provozu organizace a předávání podkladů do účtárny a vedoucím zaměst-
nancům. Dále zaměstnanci IKO zajišťovali průběžnou podporu uživatelům výpočetní techniky, telefon-
ních přístrojů a radiostanic. Provádělo operativní intenzivní testování dodaných aktualizací SW systémů 
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před jejich uvedením do provozu, a to zejména systémů elektronické karty pacienta a mobilního zadá-
vání dat.  

V roce 2018 realizovalo IKO tyto aktivity: 

- podíl na úspěšném zprovoznění Babyboxu  na výjezdové základně v Blansku s vazbou na KZOS, 

- byla provedena úprava infrastruktury datové sítě na výjezdových základnách Velká nad Veličkou, 

Veselí nad Moravou a Kyjov, 

- zavedení emailových schránek pro zaměstnance, synchronizace skupin mezi lokálními a doméno-

vými skupinami. Dále úprava aliasů a tvorba seznamů aktualizací hesel uživatelů v doméně, 

- pokračoval přechod organizace do nové domény s cílem jednotné autentizace uživatelů a zajištění 

vyšší bezpečnosti informační struktury organizace s ohledem na zákon o kybernetické bezpečnosti, 

GDPR a jiné relevantní nové legislativní normy, 

- na základě zkušeností, získaných při provozu výjezdových skupin, bylo realizováno nové řešení 

uchycení tabletu v sanitních vozidlech pro eliminaci problémů s napájením a tiskem, 

- realizace řešení automatizovaného přenosu dat z monitorů v sanitních vozidlech do IS Elektronické 

karty pacienta (EKP), respektive do mobilního zadávání dat (MZD) a možnosti přeposílání mezi spo-

lupracujícími posádkami, 

- spolupráce při tvorbě technické specifikace a následné oživování nových 8 sanitních vozidel, urče-

ných k zavedení do provozu na počátku roku 2019, 

- zprovoznění automatického hlasového syntetizátoru pro účel automatického avizování pacientů do 

zdravotnických zařízení, 

- realizován vzdálený dohled nad signalizací funkčnosti kamerových systémů ve vozidlech pro oka-

mžité řešení případného problému a tím eliminaci ztráty záznamu, 

- spolupráce s rakouskou stranou na ladění viditelnosti vozidel ZZS JmK v rakouské aplikaci Notruf 

pro přeshraniční spolupráci, 

- realizace záložní napájecí větve k centrálním záložním zdrojům a doplnění monitoringu teploty ba-

terií pro zvýšení pravděpodobnosti zabránění výpadku napájení kritických systémů infrastruktury 

ZZS JmK, 

- technická podpora cvičení složek IZS organizovaných ZZS JmK, 

- pokračování ve spolupráci na projektu Společně ke zdraví - společná přeshraniční spolupráce ve 

zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj, 

- kontinuální aktivní účast v řídícím výboru na Ministerstvu vnitra ČR pro plánování národní strategie 

mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek a krizového řízení, 

- zhodnocení reálných předpokladů a efektivity zapojení ZZS JmK do prvků kritické informační struk-

tury. 

 

1.3.1.4 Ostraha objektů 

V roce 2018 pokračoval rozvoj koncepce bezpečnostních systémů budov ZZS JmK. Byl opraven systém 
nastavení kamer na výjezdové základně v Brně-Ponavě tak, aby lépe snímal prostory parkujících vozi-
del a byla realizována dodávka a instalace kamer na výjezdové základně v Brně-Bohunicích, umožňující 
automatickou identifikaci vozidla při vjezdu a výjezdu podle registrační značky. Byly zakoupeny nové 
klíčové trezory pro výjezdové základny v Brně-Bohunicích a Znojmě ke zvýšení úložné kapacity a bez-
pečnosti v oblasti přístupů do budov, včetně identifikace zápůjček klíčů, karet a speciálních klíčů. V prů-
běhu prvního čtvrtletí 2018 byl tento systém zabezpečení a evidence klíčů uveden do plného provozu.  

Od 1.8. 2018 byla zahájena výstavba výcvikového a vzdělávacího střediska ZZS JmK, kterou koordinuje 
zřizovatel. Zpočátku výstavby došlo k drobným problémům se zajištění fyzické bezpečnosti stávajících 
prostor VZ Brno-Bohunice. Součástí řešení problémů bylo přeorganizování režimu vstupu a vjezdu tak, 
aby negativní dopady stavby na provoz ZZS byly co nejmenší. 
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1.3.1.5 Úklid 

V roce 2018 jsme pokračovali v zavedeném trendu přechodu na dodavatelský způsob zajištění úklido-
vých prací. Postupně je každým rokem snižován počet základen, kde uklízíme vlastními zaměstnanci. 

 

1.3.1.6 Údržba a opravy majetku 

Zajištění oprav a údržby nemovitostí přímo souvisí se skutečností, jestli se jedná o pracoviště v proná-
jmu, nebo jestli se jedná o prostory vlastní. V lokalitách, kde je ZZS v pronájmu, a je proto k zajištění 
údržby a oprav nutná součinnost s pronajímatelem, bývá provedení potřebné údržby nebo opravy velmi 
obtížným úkolem. Někdy trvá i několik let, než je provedena. Jsou však i pronajímatelé, kteří spolupracují 
a sami aktivně řeší vzniklé problémy. Za mimořádně nepříznivou lze označit situaci v Mikulově, kde 
vlastník objektu prováděl rekonstrukci topení s invazivním zásahem do stěn a stropů v místnostech, 
které pronajal ZZS JmK, aniž by před zahájením prací informoval její zaměstnance. 

Větší opravy se prováděly na základnách, které jsou v majetku zřizovatele a kde není plánovaná v nej-
bližší době výstavba nebo větší rekonstrukce. Bylo vyřešeno přehřívání prostoru schodiště ve Znojmě, 
pro komfortnější výjezd zde byl odstraněn odtokový žlab ve vozovce, byla provedena úprava povrchu 
parkovací plochy v Brně-Bohunicích atd. Tyto speciální práce byly řešeny dodavatelským způsobem. 
Vzhledem k plánované výstavbě 6 nových výjezdových základen byly prováděny opravy a údržba v 
příslušných lokalitách s ohledem na tuto skutečnost, tedy pouze nezbytně nutné pro zachování provozu. 

Stále aktuální je problém se spodní vodou na výjezdové základně v Ivančicích, která trvale způsobuje 
nadměrnou vlhkost. Přes několik pokusů o vyřešení tohoto problému jsou historické sklepní prostory 
budovy již opět částečně zaplaveny. Přetrvávající vlhkost vzlíná ve zdivu, což způsobuje degradaci zdí 
a omítek. Vytvoření plísní je zabráněno protiplísňovým malířským nátěrem a četným použitím protiplís-
ňových přípravků. Toto řešení však není dostatečně efektivní.   

Opravy a údržba menšího rozsahu, jako servis manipulační techniky, seřízení vrat, opravy sprch, vý-
měny baterií apod. jsou zajišťovány vlastními silami – techniky jednotlivých základen. Vedle drobných 
oprav zajišťují tito zaměstnanci také pravidelné revize zařízení na příslušných pracovištích a tyto jsou 
sledovány a zaznamenávány v programu EVIS. 

Opravárenská činnost vozidel ZZS JmK je prováděna ve vlastní režii i dodavatelským způsobem. Ve 
vlastní režii se prováděly běžné a střední opravy, jako například odstranění následků menších doprav-
ních nehod, olejový servis, servisní prohlídky, provedení STK vozidel včetně měření emisí, opravy inte-
riérů vozidel a opravy elektroinstalací. Veškerá činnost je prováděna ve spolupráci s Integrovanou 
střední školou automobilní v Brně v prostorách areálu školy na ulici Křižíkova 15, Brno v provizorních 
podmínkách a se souběžně probíhající výukou žáků v tomto školním zařízení s nedostatečnou parko-
vací a skladovou kapacitou.  

Pro zrychlení řešení závad byl v minulých letech úspěšně zaveden na intranetu ZZS JmK systém »Hlá-
šení závad«, ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci. Ve stadiu rozpracování je projekt zavedení 
technické pohotovostní služby, která bude zajišťovat nepřetržitou technickou podporu zdravotnickým 
pracovníkům v případě vzniku technických problémů na výjezdové základně. Tento projekt však vyža-
duje navýšení počtu zaměstnanců provozně technického úseku o 2 a pořízení dvou servisních automo-
bilů. Dokončení projektu je plánováno v roce 2019. 

 

1.3.1.7 Zásobování a skladové hospodářství 

Zásobování a skladové hospodářství realizuje technický úsek. Skladujeme náhradní díly a materiál na 
opravy vozidel, radiomateriál, prádlo a OOPP, léky a zdravotnický materiál a zdravotnickou techniku 
charakteru DHM a DDHM.  

V jednotlivých skladovaných položkách byly tyto obraty: 

- léky a ZM – nákup 17.323 tis. Kč, výdej 16.581 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2018 – 11.640 tis. 
Kč, 

- zdravotnická technika – nákup 7.377 tis. Kč, výdej 8.248 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2018 – 5 
tis. Kč, 

- materiál a náhradní díly na vozidla – nákup 2.317 tis. Kč, výdej 2.342 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 
12. 2018 – 618 tis. Kč, 
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- prádlo a OOPP – nákup 6.845 tis. Kč, výdej 7.588 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2018 – 2.323 tis. 
Kč, 

- radiosoučástky – nákup 41 tis. Kč, výdej 69 tis. Kč, konečná zásoba – 167 tis. Kč. 

V roce 2018 byl z pokynu hlavní sestry ZZS JmK rozšířen sortiment zdravotnického materiálu o nové 
položky.  
Mimořádnou akcí byl příjem očkovací vakcíny proti spalničkám k přeočkování zaměstnanců. 

Zaměstnanci skladu pravidelně řeší objednávky a následný příjem léčiv a zdravotnického materiálu od 
jednotlivých dodavatelů. Absolvováním odborného kurzu sanitáře dvěma zaměstnanci skladu byl vyře-
šen problém s nedostatečnou kvalifikací zaměstnanců pro manipulaci s léčivy.  

Ze skladu prádla a OOPP pokračoval během roku výdej nové kolekce OOPP. Ke konci roku 2018 byli 
všichni noví zaměstnanci a zaměstnanci výjezdových základen Brno-Bohunice, Brno-Černovice, Brno-
Ponava a Vyškov vybaveni novými OOPP. Zaměstnanci VZ Bučovice a Slavkov obdrželi novou kolekci 
OOPP mimo funkční trika a polokošile s krátkým rukávem. Důvodem nevybavení je probíhající šetření, 
které se týká alergických reakcí některých zaměstnanců na polokošile.  

Za uplynulý rok byly ze skladu OOPP vyloučeny veškeré opotřebované, roztrhané, zničené, obnošené 
OOPP a prádlo a stará, zničená nebo nadměrně opotřebovaná obuv. 

 

1.3.1.8   Ostatní činnosti 

Praní prádla a čištění OOPP bylo zajištěno prostřednictvím dodavatelské firmy, která byla v minulých 
letech vybrána na základě výsledků výběrového řízení. Ke konci roku bylo realizováno nové výběrové 
řízení, protože jsme nebyli spokojeni s činností stávajícího dodavatele. 

Stravování zaměstnanců bylo zajištěno téměř zcela prostřednictvím stravovacích poukázek v hodnotě 
80,- Kč v jednosměnném pracovním režimu a 120,- Kč v nepřetržitém pracovním režimu.  

V níže uvedených tabulkách jsou srovnány náklady na vybrané provozní činnosti za období posledních 
3 let, a to praní a čištění prádla a stravování zaměstnanců.  

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 805 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg nemáme vlastní prádelnu 

Stravování    Dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 3.476 

celkové náklady na obědy tis. Kč 3 476 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 86.919 

náklady na 1 oběd celkem Kč 70 Kč jednosměn.prov./105 Kč vícesměn.prov. 

z toho cena potravin Kč - 

roční kapacita provozu - pouze obědy (u vl. zaří-
zení) ks - 

Tab. č. 1 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2016 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 814 

vyprané množství kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg nemáme vlastní prádelnu 

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 3.535 

celkové náklady na obědy tis. Kč 3 535 
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počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 87.801 

náklady na 1 oběd celkem Kč 70 Kč jednosměn.provoz/105 Kč nepřetržitý prov. 

z toho cena potravin Kč - 

roční kapacita provozu - pouze obědy ( u vlast.zař.) ks - 

Tab. č. 2 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2017 

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 541 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) Kg nemáme vlastní prádelnu 

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 4 084 

celkové náklady na obědy tis. Kč 4 084 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) Ks 90.416 

náklady na 1 oběd celkem Kč 80 Kč jednosměn.provoz/120 Kč vícesměn.prov. 

z toho cena potravin Kč - 

roční kapacita provozu - pouze obědy ( u vlast.zař.) Ks - 

Tab. č. 3 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2018 

 

1.4 Technické činnosti 

1.4.1 Nově pořízená technika 

V roce 2018 byla pořízena nová technika investičního charakteru za 9.920 tis. Kč, konkrétně: 

-  přístroje pro umělou plicní ventilaci -  2 ks   ............................................... 598 tis. Kč 
-  monitory životních funkcí - 7 ks   ............................................................ 4.142 tis. Kč 
-  přístroje pro nepřímou srdeční masáž – 2 ks   ........................................... 757 tis. Kč 
-  automatické externí defibrilátory – 30 ks   ............................................... 1.637 tis. Kč 
-  osobní vozidla pro setkávací systém – 2 ks  ........................................... 2.275 tis. Kč 
-  trezory na klíče – 2 ks  .............................................................................. 511 tis. Kč 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byla pořízena technika v celkové hodnotě 6.310 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 4.224 tis. Kč (ambuvaky, ampulária, odsávačky, oxymetry, to-
nometry, sady laryngoskopů, vakuové dlahy, vakuové matrace, intraoseální vrtačky, injekční dávkovače 
apod.), výpočetní a kancelářská technika za 1.619 tis. Kč (počítače, notebooky, síťové prvky, tiskárny, 
záložní zdroje apod.), telekomunikační zařízení ve výši 357 tis. Kč, navigace za 29 tis. Kč a provozní 
zařízení za 81 tis. Kč (vrtačky, frézy, rozvaděč, kompresor). 

Během roku 2018 bylo technicky zhodnoceno 6 osobních vozidel pro setkávací systém v hodnotě 773 
tis. Kč. 

 

 

1.4.2 Energetika a odpadové hospodářství 

1.4.2.1 Energetika 

V roce  2018  bylo u měřených energií na všech pracovištích spotřebováno celkem 993 MWh elektrické 
energie, 1.049 MWh plynu, 4.319 m3 vody a 934 GJ tepelné energie.  

Hlavním dodavatelem elektrické energie a plynu byl i v roce 2018 centrální jihomoravský zadavatel, 
společnost CEJIZA, s.r.o. 
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1.4.2.2 Odpadové hospodářství 

V roce 2018 naše organizace  vyprodukovala celkem 61,68 tun odpadu, což je o 4,46 tun méně, než v 
roce 2017. Z celkového množství vyprodukovaných odpadů tvoří 10,136 tuny zdravotnický odpad. V 
celé organizaci je zavedeno třídění odpadu. U výrobků, kde je možnost využít systému zpětného odběru 
výrobků s ukončenou životností  jako jsou pneumatiky, elektro spotřebiče, baterie a zářivky, je tento 
systém plně využíván.  
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2 Plnění úkolů v personální oblasti 

2.1 Struktura a počty zaměstnanců na počátku a konci sledovaného období, 
zdůvodnění navýšení či snížení oproti předcházejícímu roku  

(viz tab. č. 3) 

Ke dni 1. 1. 2018 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 610 fyzických osob, přepočtený počet zaměst-
nanců činil 600,5. 

Ke dni 31. 12. 2018 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 625 fyzických osob, přepočtený počet za-
městnanců činil 618,0. 

Oproti konci roku 2017 došlo k celkovému nárůstu přepočteného počtu zaměstnanců o 18,9 osob. 

Strukturu zaměstnanců ke 31. 12. 2018 zobrazuje následující graf: 

 

 
 
Graf č. 9 Struktura zaměstnanců ke 31.12.2018                                                          

 

K 31. 12. 2018 bylo v pracovním poměru 76,0 lékařů, jejich celková potřeba pro zajištění provozu v roce 
2018 však byla 92,0 lékařů. Rozdíl mezi potřebou a skutečným počtem lékařů v pracovním poměru byl 
doplněn o lékaře, kteří pracují na základě dohod o pracovní činnosti a přesčasovou prací. 

V roce 2018 se nám podařilo navýšit počet lékařů v pracovním poměru o 1,76 úvazků. Celková perso-
nální situace v kategorii lékařů se v průběhu roku celkově stabilizovala až na jednu výjezdovou zá-
kladnu. Organizace nadále velmi dobře spolupracuje s externími lékaři, se kterými jsou uzavírány do-
hody o pracovní činnosti mimo jejich pracovní poměr a přesčasovou prací zaměstnanců v pracovním 
poměru.  

Průměrný věk lékařů, pracujících v organizaci v pracovním poměru, byl ke konci roku 2018 49,2 roků a 
podíl lékařů v důchodovém věku představoval 6 % z jejich celkového počtu. 

 

2.2 Zdůvodnění uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní po-
měr, odstupné 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou uzavřeny převážně s externími lékaři, pracují-
cími ve výjezdových složkách. Těmito lékaři je doplňován nedostatek lékařů v pracovním poměru. Dále 
pak se jedná o lékaře a všeobecné sestry pracující v pediatrické a neonatologické výjezdové skupině 
(spolupráce mezi ZZS JmK a FN Brno), zdravotnické pracovníky, kteří provádějí zdravotnické asistence 
a školení první pomoci. Dále jsou uzavírány dohody mimo pracovní poměr s „kmenovými“ zdravotnic-
kými pracovníky z důvodu potřeby zajištění úkolů v rámci krizové připravenosti na řešení mimořádných 
událostí a krizových situací, na činnosti peerů, interventů a členů lektorského týmu. 
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kategorie dohody s vlastními zaměstnanci dohody s cizími zaměstnanci 

lékař 

zdravotnické asistence, odborné 
stáže, činnost v rámci krizové při-
pravenosti, odborný konzultant a 
poradce, lektorská a vzdělávací čin-
nost 

lékař ve VS ZZS, lékař při převozu 
rizikových novorozenců a dětských 
pacientů, lektorská činnost, činnost 
koronera 

všeobecná sestra 

zdravotnické asistence, operátor 
KZOS, lektorská a vzdělávací čin-
nost, člen VS ZZS, činnost v rámci 
krizové připravenosti,  

pediatrická sestra, člen VS ZZS 

zdravotnický záchra-
nář 

zdravotnické asistence, operátor 
KZOS, lektorská a vzdělávací čin-
nost, člen VS ZZS, činnost v rámci 
krizové připravenosti  

člen VS ZZS 

řidič vozidla ZZS 

zdravotnické asistence, lektorská a 
vzdělávací činnost, člen VS ZZS, 
činnost v rámci krizové připrave-
nosti 

člen VS ZZS 

THP 

správce operačního systému SOS, 
správce AED, provozně-technický 
pracovník, tiskový mluvčí, pro-
vozně-ekonomický referent, asistent 
vzdělávacích akcí, projektový pra-
covník, činnost krizové připrave-
nosti, administrativní pracovník, do-
kumentátor 

interní kontrolor a auditor, projek-
tový pracovník, provozní pracovník, 
administrativní pracovník, dokumen-
tátor 

ostatní zaměstnanci 
úklid, telefonní mechanik, údržba, 
sběr prádla 

úklid, sběr prádla 

Tab. č. 4 Dohody mimo pracovní poměr 

 
 

2.3 Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách dle kate-
gorií zaměstnanců, průměrný stupeň 

Přepočtené počty a stupně dle jednotlivých kategorií zaměstnanců zobrazuje tabulka č. 3. 

 

2.4 Zdůvodnění nárůstu platů oproti předchozímu období 

Objem vyplacených prostředků na platy se oproti roku 2017 zvýšil o 41.060 tis. Kč. K tomuto navýšení 
došlo především z důvodu zvýšení platových tarifů s účinnosti od 1. 1. 2018 o 10 %, zákonných plato-
vých postupů, navýšení osobních příplatků v souvislosti se zavedením hodnocení zaměstnanců, zřízení 
nové výjezdové skupiny v nočním režimu v rámci města Brna, posílení týmu na KZOS o 1 operátora 
v denní směně, vyplacení příspěvků na stabilizaci zdravotnického personálu a rozšíření počtu THP za-
městnanců. Navýšení platových tarifů se pak dále promítá ve všech dalších příplatcích, náhradách 
apod. 

Oproti roku 2017 došlo k nárůstu OON o 3.770 tis. Kč. Celkově vyplacené náklady na OON dosáhly 
částky 21.756 tis. Kč. Z této částky připadá 2.402 tis. Kč na odborná školení zaměstnanců v rámci kri-
zové připravenosti na mimořádné situace a krizové stavy a na součinnost s ostatními složkami IZS a 
dále pak na úhradu nákladů souvisejících s účasti zaměstnanců na mimořádných cvičeních složek IZS. 
Na odchodném pro zdravotnické pracovníky dle platné legislativy bylo vyplaceno 1.684 tis. Kč. 
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2.5 Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům 
za sledované období 

2.5.1 Dodržování bezpečnosti práce 

Pro rok 2018 byly stanoveny, dle plánu činnosti, dva základní úkoly v řízení BOZP a PO. Jedním bylo 
zajištění a provedení periodické prověrky stavu BOZP a aktualizace problematiky požární ochrany. Dru-
hým úkolem bylo provedení periodického školení zaměstnanců o BOZP a PO na jednotlivých územních 
odděleních. Toto školení probíhalo dle zpracovaného plánu od měsíce února do konce měsíce května 
2018.    

Nedostatky přetrvávají v případech, kdy ZZS JmK sídlí v pronajatých objektech nebo v objektech, kde 
pronajímatel dlouhodobě neplní požadavky ZZS JmK. Mnohé tyto výjezdové základny nejsou zcela v 
souladu se zákonnými požadavky na BOZP, PO a hygienu práce. Vedení ZZS JmK si situace uvědo-
muje a hledá řešení formou získání finančních prostředků na výstavbu nových výjezdových základen. 

V oblasti zpracování, aktualizace a vedení dokumentace BOZP a PO dle požadavků jednotlivých práv-
ních předpisů, byla dále vytvářena struktura jednotného zpracovávání a archivace dokladů pro jednot-
livá územní oddělení. V současné době byly zřízeny na všech výjezdových základnách požární knihy k 
provádění všech záznamů týkající se dané problematiky.   

Pro zlepšení a zdokonalení fyzické zdatnosti zaměstnanců byly řešeny možnosti využívání sportovních 
posiloven a jejich vybavení, včetně zpracování jejich provozních řádů. Na výjezdových základnách, kde 
není prostor pro posilovnu, organizace zaměstnancům přispívala na poukaz do obdobných zařízení. 

Zaměstnanci ZZS JmK ve výjezdových skupinách jsou vybaveni OOPP, které je chrání před riziky, sou-
visejícími s poskytováním PNP. Problematika přidělování, používání a hospodaření s OOPP je zpraco-
vaná v příslušném interním předpisu, který je dle potřeb organizace aktualizován. V průběhu roku pra-
covala komise pro OOPP, jejímž úkolem je zdokonalování systému poskytování OOPP jak v oblasti 
prevence před riziky, tak v hledání optimálních materiálů a střihů. 

2.5.2 Komentář k pracovním úrazům 

V roce 2018 došlo celkem ke 14 pracovním úrazům. Z tohoto počtu se zaměstnancům výjezdových 
základen v Brně stalo 8 pracovních úrazů, což souvisí s četností výjezdů. Průběžně byly odškodňovány 
pracovní úrazy, které vznikly v roce 2017 a nároky na náhradu škody přešly do období roku 2018. Cel-
kově počet pracovních úrazů oproti roku 2017 vzrostl o 1.  

Příčiny úrazů byly velmi různorodé – jsou dány charakterem práce v terénu, v noci, při špatném osvět-
lení, ve stísněných prostorových podmínkách, apod. Následkem vzniku dopravních nehod byly zapříči-
něny 2 pracovní úrazy. Mezi další příčiny vzniku úrazů řadíme především podklouznutí při pohybu v te-
rénu či špatné došlápnutí. Vesměs se jednalo o uklouznutí na mokré komunikaci či nerovném terénu, 
dále pak o špatné došlápnutí při vystupování ze sanitky nebo při pohybu v terénu. Tyto typy pracovních 
úrazů se snažíme eliminovat používáním vhodné obuvi v rámci OOPP a také informováním o příčinách 
PÚ a doporučené prevenci zaměstnanců v rámci provozních porad a školení BOZP. Zbývající úrazy 
měly jiný, blíže nespecifikovaný charakter, který souvisel s výkonem pracovní funkce. Vlivem všech 
těchto úrazů došlo především ke zhmožděninám zádového svalstva, horních a dolních končetin. 

Jednou z priorit organizace je neustálé hledání možností ke snižování pracovních úrazů a přijímání 
vhodných opatření k eliminaci nejčastějších příčin, kterými jsou uklouznutí, poranění horních končetin a 
zádového svalstva v důsledku přetěžování těchto partií. V rámci prevence vzniku úrazů pracuje komise 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 35 

pro OOPP, která se zabývá problematikou užívání vhodných OOPP. Jednotlivá pracoviště jsou po-
stupně dovybavována posilovacími stroji a dalším vybavením, které slouží k regeneraci organismu za-
městnanců. 

 

Graf č. 10 Počet pracovních úrazů dle územních oddělení 

 

 
 

Graf č. 11 Počet pracovních úrazů dle poraněné části těla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

Brno Hodonín Blansko Vyškov Břeclav Znojmo

7

0

1 1

3

0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

dolní končetina záda, bederní
páteř

horní končetina krční páteř srdce

4

3

2 2

1



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 36 

3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření  
(viz tab. č. 5 - 7) 

3.1 Skutečnosti a změny v chodu ZZS JmK 

Na chod ZZS JmK měly v průběhu roku 2018 vliv tyto skutečnosti: 

- navýšení tarifních platů zaměstnanců o 10 % od 1. 1. 2018, 

- posílení výjezdových skupin v Brně díky neutěšené situaci s odmítáním pacientů v některých br-
něnských nemocnicích, 

- zřízení výjezdové skupiny RZP v noční směně na VZ v Brně-Ponavě od 1.9.2018, 

- stabilizace lékařů,  

- navýšení počtu operátorů KZOS o 1 v denní směně, 

- navyšování počtu zaměstnanců v kategorii THP, 

- zavedení systému hodnocení zaměstnanců, 

- pokračování přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem, 

- pokračování a ukončení 2 projektů, a to Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma 
operačních středisek IZS, 

- působení odborné firmy Mita Thor Intenational, s.r.o., specializující se na personální vztahy v or-
ganizaci a firemní kulturu, 

- čerpání prostředků dle nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na při-
pravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizo-
vých situací, 

- čerpání prostředků z fondu zábrany škod. 

 

3.2 Mimořádné vlivy na hospodaření organizace 

V roce 2018 ovlivnily chod organizace tyto mimořádné vlivy:  

- navýšení tarifních platů zaměstnanců o 10 % od 1. 1. 2018, 

- posílení výjezdových skupin v Brně díky neutěšené situace s odmítáním pacientů v některých 
brněnských nemocnicích, 

- zřízení výjezdové skupiny RLP v noční směně na VZ v Brně-Ponavě od 1.9.2018, 

- náborový příspěvek, odchodné, 

-   

- navýšení počtu operátorů KZOS, 

- navyšování počtu zaměstnanců v kategorii THP, 

- pokračování a ukončení 2 projektů, a to Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma 
operačních středisek IZS, 

- působení odborné firmy Mita Thor Intenational, s.r.o., specializující se na personální vztahy v or-
ganizaci a firemní kulturu, 

- čerpání prostředků dle nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na při-
pravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizo-
vých situací, 

- čerpání prostředků z fondu zábrany škod, 

I v roce 2018 byla realizována úsporná opatření prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na nejrůz-
nější komodity a služby a opatření ke zvýšení efektivity provozu.  
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3.3 Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 

Z hospodaření roku 2018 vznikl zisk ve výši 3.890 tis. Kč, z toho zisk ve výši 3.569 tis. Kč v hlavní 
činnosti a zisk ve výši 321 tis. Kč v doplňkové činnosti. Zisk bychom chtěli využít na financování zbytku 
ztráty z roku 2016, který činí 3.159 tis. Kč a zbytek převést do rezervního fondu. 

 

3.4 Výnosy  
(viz tab. č. 5 a 6) 

V roce 2018 byly vytvořeny výnosy v objemu 683.304 tis. Kč, což je o 12,7 % více jak v roce předchozím. 
Vlastní výnosy (bez příspěvku na provoz od zřizovatele) činily 285.458 tis. Kč, což je o 6,8 % více jak 
v roce 2017. Vlastní výnosy tvoří 41,8 % z celkového objemu výnosů. 

Největší položkou ve výnosech byly tradičně výnosy z prodeje služeb (poskytování přednemocniční ne-
odkladné péče, školení první pomoci, stáže), a to v celkové výši 247.887 tis. Kč, což je o 5,9 % více, jak 
v roce předchozím.  

Výnosy za služby se skládají z těchto položek: 

-  výnosy od zdravotních pojišťoven  .........................................................  244.607 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické služby od samoplátců  ............................................ 1.335 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické asistence  ................................................................. 901 tis. Kč 
-  výnosy za školení první pomoci  ..................................................................... 370 tis. Kč 
-  výnosy za ostatní služby  ............................................................................... 674 tis. Kč 

Na výnosech z veřejného zdravotního pojištění v celkovém objemu 244.607 tis. Kč se podílely zdravotní 
pojišťovny takto: 

-  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  .....................................................  153.855 tis. Kč 
-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ................................................................  15.060 tis. Kč 
-  Česká průmyslová ZP  .............................................................................  22.549 tis. Kč 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ............................................. 7.770 tis. Kč 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  .................................................................. 62 tis. Kč 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  .................................................................... 40.461 tis. Kč 
-  Revírní bratrská pokladna  .......................................................................... 4.850 tis. Kč 

Výnosy od zdravotních pojišťoven se zvýšily díky nepatrnému navýšení počtu bodů u vykazovaných 
výkonů a zvýšením počtu výkonů oproti předchozímu roku. Počet výjezdů se oproti roku 2017 se zvýšil 
o 5,5 %. Výnosy od ZP se navýšily oproti roku 2017 o 6,0 %. Výnosy od zdravotních pojišťoven před-
stavují 36 % celkových výnosů.   

 

 
 
Graf č. 12 Podíl jednotlivých pojišťoven na celkových výnosech od ZP 

Výnosy z pronájmu dosáhly objemu 1.200 tis. Kč, což je o 5,3 % více, jak v roce předchozím. Z této 
částky činí výnosy z nájemného nemovitostí 905 tis. Kč, pronájmu movitých věcí 51 tis. Kč a výnosy za 
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služby související s pronájmem 244 tis. Kč. ZZS JmK pronajímá nebytové prostory v objektech v Blan-
sku, Veselí nad Moravou a Horní Lhotě. 

Ostatní výnosy ve výši 2.930 tis. Kč jsou tvořeny hlavně náhradami za manka a škody od pojišťoven 
z důvodu dopravních nehod ve výši 2.743 tis. Kč a ostatními výnosy v objemu 187 tis. Kč.  

Finanční výnosy v objemu 272 tis. Kč jsou tvořeny úroky přijatými od bank ve výši 252 tis. Kč a kurzo-
vými rozdíly, které představují částku 20 tis. Kč. 

Příspěvek bezúčelový na provoz od zřizovatele jsme obdrželi ve výši 386.332 tis. Kč. Oproti roku 2017 
byl příspěvek na provoz navýšen o 19,7 % a jeho podíl na celkových výnosech se zvýšil z 53,2 % na 
56,5 %.   

Na počátku roku byl schválen bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 344.697 tis. Kč. Během roku byl 
dvakrát navýšen, a to v červnu o částku 21.785 tis. Kč a v září o 19.850 tis. Kč. 

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky, a to na: 

- na stabilizaci výjezdového týmu ZZS JmK ve výši 8.000 tis. Kč, 

- na pořízení nové kolekce OOPP ve výši 1.500 tis. Kč, 

- na obnovu zdravotnické techniky s charakterem DDHM ve výši 1.790 tis. Kč, 

- na zajištění zdravotnické asistence v olympijském parku ve výši 300 tis. Kč. 

Celkově přispěl zřizovatel na provoz částkou ve výši 397.922 tis. Kč. 

V roce 2018 jsme obdrželi prostředky v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., na krizovou připra-
venost ve výši 6.047 tis. Kč. 

Na realizaci projektů s názvem Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma operačních 
středisek IZS, financovaných z prostředků fondů EU, jsme obdrželi celkem 7.726 tis. Kč. 

Finanční prostředky ve výši 19.396 tis. Kč představují zúčtování časového rozlišení transferů. 

Podíl jednotlivých skupin výnosů na celkových výnosech zobrazuje následující graf. 

 

 
 
Graf č. 13 Podíl jednotlivých výnosových skupin na celkových výnosech 

 

3.5 Náklady  
(viz tab. č. 5 a 7) 

Ve sledovaném období byly zaúčtovány náklady v objemu 679.414 tis. Kč, což je o 12,7 % více jak 
v předchozím roce.   

Spotřeba materiálu činila 37.429 tis. Kč, což je o 9,7 % více než v roce 2017.  

Spotřeba materiálu zahrnuje: 
-  léky  ............................................................................................................ 2.837 tis. Kč 
-  medicinální plyny  ......................................................................................  2.450 tis. Kč 
-  zdravotnický materiál ...............................................................................  11.830 tis. Kč 
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-  pohonné hmoty a mazadla  ......................................................................  13.703 tis. Kč 
-  materiál na opravy a údržbu vozidel  ..........................................................  2.307 tis. Kč 
-  ostatní materiál  .........................................................................................  4.302 tis. Kč 

Náklady na energie tvořily částku 4.620 tis. Kč, což je téměř stejné, jako v minulém roce. Z toho spotřeba 
elektrické energie činí 3.526 tis. Kč a spotřeba plynu 1.094 tis. Kč. 

Ostatní neskladovatelné dodávky byly spotřebovány za 1.413 tis. Kč, z toho spotřeba vody byla za 349 
tis. Kč a tepla za 1.064 tis. Kč.  

V oblasti služeb dosáhly náklady 38.313 tis. Kč, což je navýšení o 15,7 % oproti roku 2017.  

Náklady na opravy a údržbu představují částku 11.555 tis. Kč, což je navýšení o 9,8 % jak v roce před-
chozím. Z toho na stavební opravy a údržbu činily 1.934 tis. Kč. Největší položkou jsou opravy vozidel, 
které byly vynaloženy ve výši 7.798 tis. Kč z toho 1.760 tis. Kč v souvislosti s dopravními nehodami.   

Během roku 2018 probíhala běžná údržba a opravy nemovitostí. Většími opravami byla oprava parko-
vací plochy na VZ v Brně-Bohunicích, opravy vrat na výjezdových základnách v Brně a malování na VZ 
v Hodoníně.  

Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 1.373 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2017 je o 30,6 %, což souvisí 
s pořádáním akcí v souvislosti s krizovou připraveností. 

Náklady na reprezentaci byly vynaloženy ve výši 97 tis. Kč.  

Ostatní služby představují částku 25.288 tis. Kč, což je navýšení o 17,9 %.  

Z ostatních služeb představují největší položky náklady na: 

-  údržba software  ........................................................................................  4.394 tis. Kč 
-  telekomunikační služby  .............................................................................  4.437 tis. Kč 
-  pronájem nemovitostí  ................................................................................. 1.137 tis. Kč 
-  nájemné movitých věcí – kyslíkových lahví .................................................  2.290 tis. Kč 
-  dodavatelský úklid .....................................................................................  3.172 tis. Kč 
-  dodavatelské praní prádla  .........................................................................  1.118 tis. Kč 
-  poradenské a právní služby  .........................................................................  821 tis. Kč 

Osobní náklady v objemu 539.713 tis. Kč se zvýšily oproti roku 2017 o 12,5 % a členily se na: 

-  platy ......................................................................................................  366.145 tis. Kč 
-  OON  ........................................................................................................ 21.758 tis. Kč 
-  sociální a zdravotní pojištění ................................................................... 129.012 tis. Kč 
-  příspěvky na stravné  .................................................................................. 4.084 tis. Kč 
-  jednotný příděl do FKSP  ............................................................................ 7.317 tis. Kč 
-  OOPP  ........................................................................................................ 7.600 tis. Kč 
-  závodní preventivní péče  .............................................................................. 559 tis. Kč 
-  povinné úrazové pojištění zaměstnanců ...................................................... 1.539 tis. Kč 
-  náklady na vzdělávání zaměstnanců ........................................................... 1.699 tis. Kč 

Limit na platy ve výši 388.115 tis. Kč byl vyčerpán v objemu 387.903 tis. Kč, tj. na 99,9 %.  

Osobní náklady jsou největší položkou celkových nákladů a tvořily 79,4 % z celkových nákladů. Na výši 
osobních nákladů mělo vliv v roce 2018 několik faktorů. Největší vliv mělo navýšení tarifních platů k 1. 
1. 2018 o 10 %. Dalším faktorem bylo navýšení platů zdravotnických pracovníků díky účelového pří-
spěvku na stabilizaci výjezdových týmů, navýšení osobních příplatků díky zavedení systému hodnocení 
zaměstnanců a navýšení počtu zaměstnanců jak zdravotnických, tak THP.  

Položka OON zahrnuje zejména odměny z dohod o pracovní činnosti a provedení práce za poskytování 
PNP lékaři. Dále bylo vyčerpáno 2.402 tis. Kč na školení v problematice krizové připravenosti při mimo-
řádných událostech a 3.218 tis. Kč na projekty Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma 
operačních středisek IZS. 

Náklady na stravné se navýšily o 15,5 % díky navýšení ceny stravenek na 80 Kč v jednosměnném 
provozu a 120 Kč v nepřetržitém provozu.  

V položce OOPP probíhalo zejména dovybavování zaměstnanců OOPP z nové kolekce. 

Daně a poplatky dosáhly výše 72 tis. Kč, z toho daň silniční ve výši 4 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši 
68 tis. Kč. 

Ostatní náklady ve výši 1.665 tis. Kč sestávaly z nákladů na: 
- pokutu od inspektorátu práce  ..........................................................................  45 tis. Kč 
  Důvodem bylo porušení bezpečnosti práce. 



Zpráva o činnosti za rok 2018  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 40 

- manka a škody za totální havárii vozidla .....................................................  1.486 tis. Kč 
- pojištění majetku  .............................................................................................  57 tis. Kč 
- ostatní jiné náklady .......................................................................................    77 tis. Kč. 

Odpisy majetku činily 56.151 tis. Kč. Z toho odpis dlouhodobého majetku 47.038 tis. Kč, náklady z vy-
řazených pohledávek 27 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v ceně od 500 do 40.000. Kč 
9.086 tis. Podrobný rozpis pořízeného majetku viz kap. 5. 

Finanční náklady představují hodnotu 20 tis. Kč a zahrnují kurzové ztráty zejména při přepočtu úhrad 
od cizinců – samoplátců. 

Dále byla srážena bankami daň z příjmů z úroků na běžných účtech ve výši 43 tis. Kč. 

 

 
 
Graf. č. 14 Podíl jednotlivých složek nákladů 

 

3.5.1  Zakázky v rozsahu nad 100 tis. Kč 

Během roku 2018 byly vyhlášeny tyto veřejné zakázky: 

1. veřejné zakázky malého rozsahu od 100 tis. do 1 mil. Kč bez DPH: 

- OOPP - čepice fleece 110 884,- Kč 

- zhotovení a dodání 6 ks pojízdný skříňový kontejner 124 942,- Kč, 

- upgrade kamerového systému v 80 sanitních vozidlech ZZS 198 347,- Kč, 

- oprava parkovací plochy Bohunice 198 000,- Kč, 

- záznamové disky 500 GB 175 150,- Kč, 

- dokovací stanice pro tablety PANASONIC 151 470,- Kč, 

- taktický obvazový set 107 250,- Kč 

- kamerový systém HYDRA 111 570,- Kč, 

- transportní podložka pro bariatrické pacienty 9 ks 193 122,- Kč, 

- klimatizační jednotky na výjezdové základny 7 ks 147 470,- Kč, 

- AED LIFEPACK TRAINER 1000 6 ks 197 400,- Kč 

- smlouva o poskytnutí podpory SW CISCO 103.160,- Kč, 

- nákup dovybavení nábytkem 167.375,- Kč, 

- chladicí boxy pro zdravotnický odpad 2 ks 141 900,- Kč, 

- operátorská křesla PROWORK 12 ks 336 300,- Kč 

- zajištění akce RALLYE REJVÍZ 2018 371 900,-Kč, 

- licence KERIO CONNECT 310 000,- Kč, 

- jednorázové lůžkoviny 677 000,- Kč, 

- letní pneumatiky 420 629,- Kč, 

- sady odnímatelných potahů na dispečerské židle OP2 194 400,- Kč, 

- pozáruční servis zdravotnické techniky 600 000,- Kč, 
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- servis defibrilátorů 900 000,- Kč, 

- klíčové trezory 2 ks 422 552,- Kč, 

- zimní pneumatiky 474 946,00 Kč, 

- servis EZS 414 810,- Kč 

- revize plynových zařízení a tlakových nádob 405 530,- Kč, 

- údržba venkovních ploch Bohunice na 3 roky 848 658,- Kč, 

- zpracování projektových dokumentací pro zadávací řízená v projektu Kybernetická bezpeč-

nost ZZS JmK 279 000,- Kč, 

- licence SW server 518 258,- Kč, 

- licence SW SBI 465 300,- Kč, 

- softwarové rozhraní pro monitorovací kamerové systémy v SOS 380 000,- Kč, 

 

2. Veřejné zakázky nad 1 mil Kč bez DPH: 

- dezinfekce 1 900 000,- Kč, 

- servis garážových vrat na dva roky 1 800 000,- Kč, 

- servis vzduchotechnických zařízení 605 760,- Kč, 

- úklid VZ Bohunice na 3 roky 1 303 920,- Kč, 

- praní a čištění oděvů a prádla 1 013 699,- Kč, 

- úklid VZ Hodonín a Břeclav na 4 roky 1 145 714,16,- Kč, 

- výroba a dodání OOPP 3 659 000,- Kč, 

- dodávka 8 ks sanitních vozidel 18 614 688,- Kč, 

- dodávky medicinálního kyslíku na 4 roky 19 129 409,- Kč, 

- nákup zdravotnických přístrojů:  

- monitor životních funkcí – defibrilátor 7 ks 3 423 000,- Kč, 

- přístroj pro nepřímou srdeční masáž 2 ks 626 000,- Kč, 

- ventilátor pro umělou plicní ventilaci 2 ks 494 000,- Kč, 

- kurz řidičských dovedností 2 292 660,- Kč. 

 

3.6 Finanční majetek 

Ke dni 31. 12. 2018 byl stav finančního majetku následující: 

1.  finanční prostředky na bankovních účtech celkem   ................................  33.928 tis. Kč 

 z toho:  běžný účet u MONETA Money Bank, a.s.  .................................  33.215 tis. Kč 

              běžný účet u Komerční banky, a.s.  ................................................  713 tis. Kč 

2.  finanční prostředky na bankovním účtu FKSP ..........................................  2.450 tis. Kč 
Rozdíl mezi bankovním stavem účtu FKSP a stavem účtu 412 – fondem – nerealizovaný převod 
jednotného přídělu do fondu a nerealizovaný převod za stravné a odměny z FKSP. 

3.  finanční hotovost v pokladnách  ..................................................................  207 tis. Kč 

4.  ceniny  .........................................................................................................  29 tis. Kč, 
přičemž ceninami byly v ZZS JmK stravenky, poštovní známky, karty na nákup pohonných hmot 
společnosti CCS, karty na stravné a karty parkovacího systému. 

 

3.7 Pohledávky a závazky  

3.7.1 Pohledávky a závazky organizace dle analytických účtů  
Viz tabulka č. 8 

3.7.2 Příčiny neuhrazení pohledávek a závazků, způsob a stav vymáhání 

Výše pohledávek k 31. 12. 2018 dosáhla 41.139 tis. Kč, což téměř shodná výše jako v roce 2017. Nej-
větší objem pohledávek představují pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 21.603 tis. Kč, což 
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je o 31,8 % méně, než v roce předchozím. Výše pohledávek po splatnosti se snížila o 23,9 % na 572 
tis. Kč. Stále nevyřízenou je částka 324 tis. Kč za Vojenskou ZP, o kterou se vede soudní spor. Dalšími 
dlouhodobě neuhrazenými pohledávkami jsou pohledávky za poskytnutí PNP samoplátcům ve výši 55 
tis. Kč, z toho cizincům ve výši 47 tis. Kč.  

Pohledávky jsou průběžně upomínány a neuhrazené předávány k vymáhání na právní úsek k dalšímu 
řízení. 

Závazky jsme k 31. 12. 2018 evidovali v celkové výši 68.147 tis. Kč, což je o 19,6 % méně, než v roce 
předchozím. Největšími položkami jsou: částka 27.478 tis. Kč, která představuje závazky vůči zaměst-
nancům z titulu vyúčtování platů za prosinec a s tím související závazky ke zdravotním pojišťovnám ve 
výši 4.888 tis. Kč, správě sociálního zabezpečení ve výši 10.890 tis. Kč, finančnímu úřadu z titulu daně 
z příjmů ve výši 5.679 tis. Kč. Dále to byla DPH za prosinec 2018 ve výši 151 tis. Kč (hlavně přenesená 
daňová povinnost u stavebně-montážních prací). Ve vztahu k našim dodavatelům jsme měli závazky ve 
výši 18.456 tis. Kč. Největšími položkami z oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou částky za 
dodávky dlouhodobého majetku koncem roku 2018 se splatností v lednu 2019 a částka 818 tis. Kč což 
je pozastávka za firmou Strabag Brno, a.s., která je splatná až v roce 2019. 

ZZS JmK ke konci roku 2018 platila své závazky ve lhůtách splatnosti.  

V roce 2018 vedla ZZS JmK celkem 16 soudních řízení v různé jejich fázi. Z celkového počtu se 8 
soudních řízení týkalo náhrady škody, 5 soudních řízení se týkalo vymáhání úhrad za provedené služby, 
3 řízení ostatních sporů. 

 

3.7.3 Odpis pohledávek 

V roce 2018 jsme odepsali do nákladů pohledávky v celkové výši 27 tis. Kč. Tato částka zahrnuje odpis 
5 spoluúčastí na dopravních nehodách, které neuhradila pojišťovna, u kterých nebylo prokázáno zavi-
nění člověkem, ale zvířetem, které se dostalo do kolize s vozidlem ZZS JmK. 

 

3.7.4 Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami 

Průměrná doba splatnosti pohledávek za poskytnutou zdravotní péči zdravotními pojišťovnami byla: 
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ........................................................   30 dnů 
-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ................................................................   30 dnů 
-  Česká průmyslová pojišťovna  .................................................................   22 dnů 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ..........................................  14 dnů 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ...........................................................  15 dnů 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  ...................................................................  20 dnů 
-  Revírní bratrská pokladna  .......................................................................  15 dnů 

 

3.8 Dotace a příspěvky včetně návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a roz-
počtu jiných územních samospráv 

V roce 2018 jsme obdrželi příspěvek na provoz od zřizovatele bez určení účelu ve výši 386.322 tis. Kč.  
Na počátku roku byl schválen příspěvek na provoz ve výši 344.697 tis. Kč. Ten byl navýšen v červnu 
2018 o 21.785 tis. Kč a v listopadu o 19.850 tis. Kč. 

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky v celkové výši 11.590 tis. Kč, z toho na:  

- stabilizaci výjezdových týmů ZZS JmK ve výši 8.000 tis. Kč,  

- pořízení nové kolekce OOPP ve výši 1.500 tis. Kč, 

- obnovu zdravotnické techniky s charakterem DDHM ve výši 1.790 tis. Kč, 

- zajištění zdravotnické asistence v olympijském parku ve výši 300 tis. Kč. 

Všechny účelově určené příspěvky na provoz byly spotřebovány s výjimkou částky 76 tis. Kč za zdra-
votnickou asistenci v olympijském parku, která bude předmětem finančního vypořádání. 
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Zřizovatel nám rovněž schválil investiční příspěvek ve výši 3.000 tis. Kč na pořízení 5 ks monitorů ži-
votních funkcí. Nespotřebovaná část investičního příspěvku ve výši 42 tis. Kč bude předmětem finanč-
ního vypořádání. 

Cestou Jihomoravského kraje jsme obdrželi účelově určenou dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR 
na zajištění financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových 
situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 6.047 tis. Kč. Všechny 
poskytnuté prostředky byly vyčerpány. 

Cestou zřizovatele jsme z prostředků fondů EU obdrželi dotaci na realizaci projektu s názvem: »Složky 
IZS zachraňují životy s AED« - ve výši 3.782 tis. Kč a projektu s názvem: »Společná platforma operač-
ních středisek IZS« - ve výši 2.481 tis. Kč.  

 

3.9 Investice  

3.9.1 Podrobné informace o probíhajících investičních akcích 

Ke 31.12.2018 byly rozpracovány tyto akce: 

a) Pořízení sanitních vozidel RLP 8 ks 

Koncem roku 2018 byla uzavřena kupní smlouva s dodavatelem, kterým se na základě výsledků 
výběrového řízení stala firma Fosan, s.r.o., Řeznovice. Celková cena je 22.524 tis. Kč a sanitní vo-
zidla budou dodána v měsíci únoru 2019. 

b) Výpočetní technika a software 

Část výpočetní techniky a software bylo dodána koncem roku 2018, část přechází do roku 2019. 

c) Projekt kybernetická bezpečnost  

V říjnu 2018 jsme obdrželi Registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. Byla zahájena příprava 

prací na realizaci výběrových řízení na zpracování projektových a technických dokumentací pro za-
dávací dokumentace k veřejným zakázkám a služby odborných poradců pro zpracování dodateč-
ných informací v rámci VZ.  

d) Přípravné práce na výstavbu nových výjezdových základen 
Během roku probíhaly přípravné práce, související s plánovanou výstavbou nových výjezdových zá-
kladem. Byla zpracována studie stavby VZ Veselí n. M. v hodnotě 76 tis. Kč. Dále byly provedeny 
geodetické práce a zpracován geometrický plán na VZ ve Slavkově za 17 tis. Kč, geometrický plán 
k VZ v Kyjově za 9 tis. Kč.  

e) Rekonstrukce garáže na VZ ve Velkých Opatovicích 
V roce 2018 probíhaly přípravné práce na provedení rekonstrukce garáže v hodnotě 27 tis. Kč.  

3.9.2 Podrobné informace o ukončených investičních akcích 

V roce 2017 byly ukončeny tyto investiční akce: 

a) Pořízení 2 ks sanitních vozidel RV 

V 1. polovině roku 2018 byly dodány 2 ks osobních vozidel Škoda Octavia pro setkávací systém 
v hodnotě 2.275 tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení firma Sicar, 
spol. s r.o., Masojedy. 

b) Pořízení 2 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž 

Z prostředků fondu zábrany škod byly pořízeny 2 ks přístrojů pro nepřímou srdeční masáž v celkové 
hodnotě 757 tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení, firma Medsol, 
s.r.o. Praha. 

c) Investice k projektu Složky IZS zachraňují životy s AED 

V roce 2018 bylo pořízeno za účasti prostředků fondů EU 30 ks automatizovaných externích defibri-
látorů a 13 ks pomůcek pro vyhodnocování kvality resuscitace v celkové hodnotě 2.227 tis. Kč. In-
vestice dodala na základě výsledků výběrového řízení firma Medsol, s.r.o. Praha. 
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d) Pořízení 7 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci 

Z prostředků fondu zábrany škod byly pořízeny 2 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci Přístroje 
dodala na základě výsledků výběrového řízení firma Medsol, s.r.o. Praha.  Hodnota dodávky byla 
598 tis. Kč. 

e) Pořízení 7 ks monitorů životních funkcí 

5 ks přístrojů bylo pořízeno z prostředků investičního příspěvku zřizovatele a 2 ks byly pořízeny 
z prostředků fondu zábrany škod. Dodavatelem byla na základě výsledků výběrového řízení firma 
Medsol, s.r.o. Praha. Hodnota dodávky byla 4.142 tis. Kč.   

f)  Pořízení 2 ks klíčových trezorů 

Koncem roku 2018 byly pořízeny na VZ v Brně-Bohunicích a Znojmě klíčové trezory v hodnotě 511 
tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení, firma Kelcom International 
Třebíč, s.r.o. Dodávka byla financována z vlastních prostředků fondu investičního. 

g) Optický propoj servroven ZZS JmK a PČR 

Na VZ ve Znojmě bylo provedeno propojení optickým kabelem servroven ZZS JmK a Policie ČR 
v hodnotě 46 tis. Kč. Dodavatelem zakázky byla firma Per4mance, s.r.o. Brno. Dodávka byla finan-
cována z vlastních prostředků fondu investičního. 

h) Technické zhodnocení vozidel 

V průběhu roku 2018 byla zhodnocena 2 sanitní vozidla a 4 osobní vozidla pro setkávací systém  
v celkové hodnotě 773 tis. Kč. Přestavbu 4 vozidel provedla firma Fosan, s.r.o. Řeznovice a doplnění 
vozidel o záznamová zařízení firma Video Trade, s.r.o. Brno. Dodávky byly financovány z vlastních 
prostředků fondu investičního. 

 

 

3.10 Doplňková činnost  
(viz tab. č. 5-7) 

V rámci doplňkové činnosti byla zajišťována zdravotnická záchranná služba v rámci zdravotnických 
asistencí při pořádání veřejných kulturních a sportovních akcí, mytí vozidel v mycím boxu pro automo-
bily v Blansku a školení první pomoci podnikatelských subjektů. Náklady na v doplňkové činnosti činily 
959 tis. Kč a výnosy 1.280 tis. Kč. Z doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 321 tis. Kč. Celý zisk ve výši 
321 tis. Kč bude využit k financování hlavní činnosti. 

Výsledky hospodaření dle jednotlivých činností: 

a) Zdravotnické asistence – náklady 754 tis. Kč, výnosy 901 tis. Kč, zisk 147 tis. Kč. 

 V oblasti zdravotnických asistencí jsou účtovány tyto ceny:  

- hodinová sazba za posádku RLP – 1.230 Kč, za posádku RZP – 575 Kč, 

- sazba za 1 kilometr jízdy sanitního vozidla – 50 Kč. 

b) Mytí vozidel v mycím boxu v Blansku – náklady 4 tis. Kč, výnosy 9 tis. Kč, hospodářský výsledek 5 
tis. Kč. 

V oblasti mytí vozidel v mycím boxu v Blansku je účtováno 55 Kč za 20 minut. 

c) Školení první pomoci pro podnikatelské subjekty – náklady 201 tis. Kč, výnosy 370 tis. Kč, zisk 169 
tis. Kč. 

V oblasti školení první pomoci pro podnikatelské subjekty jsou účtovány tyto ceny za jednu hodinu: 
- činnost školitele – lékaře – 900 Kč, 
- činnost školitele - záchranáře – 500 Kč, 
- činnost školitele – nelékaře VŠ – 650 Kč, 
- zapůjčení výukových pomůcek – 500 Kč za den, 
- zapůjčení sanitního vozu – 500 Kč za den, 

- dopravné sanitního vozu – 50 Kč za 1 km. 
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4 Autoprovoz  
(viz tab. č. 10) 

 

Ke konci roku 2018 zahrnoval vozový park celkem 111 vozidel a 10 přívěsných vozíků: 

 

počet typ vozidla využití 

82 
Mercedes Benz Sprinter 318, 319 Cdi 

sanitní vozidla RLP, RZP (včetně záložních na 
VZ) 

2 Mercedes Benz Sprinter 318 Cdi zásobovací vozidla, která jsou součástí IZS 

6 Škoda Octavia 1.8 a 2.0 vozidlo RLP v setkávacím systému 

2 Škoda Octavia 1,8  vozidla inspektorů provozu 

1 Škoda Superb vozidlo pro CKTCH  

10 Škoda Octavia 1.6,1.8, 1.9, 2.0 referentská vozidla     

2 Škoda Superb referentské vozidlo 

1 Škoda Fabia referentské vozidlo 

1 Land Rover Discovery vozidlo pro setkávací systém, pro účely LZS 

1 Toyota Hilux  vozidlo pro krizovou připravenost 

1 MB Sprinter 519 CDI  vozidlo pro biohazard tým  

1 Iveco Daily  technické servisní vozidlo, které je součásti IZS 

1 Renault Kangoo referentské vozidlo, záloha pro setkávací systém 

10 Přívěs nákladní valníkový pro mimořádné události 

 

Nová vozidla pořízená v roce 2018:  

- 2  osobní vozidla RLP pro setkávací  systém Škoda Octavia 

Převedená vozidla do majetku ZZS JmK v roce 2018: 

- 1 vozidlo Škoda Superb  

Vyloučená vozidla v roce 2018: 

- 2 osobní vozidla Škoda Octavia  

- 5 sanitních vozidel MB Sprinter 318 CDI 

Zdravotnická vozidla jsou plně vybavena podle vyhlášky číslo 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení 
poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskyto-
vatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní 
prostředky. Vozidla byla využívána k plnění hlavní i doplňkové činnosti. Část kapacity vozidel sloužila 
jako záloha pro mimořádné události, na které musí být ZZS JmK připravena jako jedna ze základních 
složek IZS.   

Opravárenská činnost vozidel ZZS JmK je prováděna ve vlastní režii i dodavatelským způsobem. Ve 
vlastní režii se prováděly běžné a střední opravy, jako například odstranění následků menších doprav-
ních nehod, olejový servis, servisní prohlídky, provedení STK vozidel včetně měření emisí, opravy inte-
riérů vozidel a opravy elektroinstalací. Zaměstnanci autoprovozu dále zajišťují logistiku oprav vozidel, 
distribuci náhradních dílů, provozních náplní včetně skladové evidence v rámci celokrajské působnosti. 
Veškerá činnost je prováděna ve spolupráci s Integrovanou střední školou automobilní v Brně v prosto-
rách areálu školy na ulici Křižíkova 15, Brno v provizorních podmínkách a se souběžně probíhající výu-
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kou žáků v tomto školním zařízení s nedostatečnou parkovací a skladovou kapacitou. Jako jeden z hlav-
ních úkolů oddělení dopravy je v nejbližším možném termínu zahájit výstavbu logistického dopravního 
centra v Brně-Černovicích, na kterou je již vydáno stavební povolení. 

K zajištění rychlé informovanosti techniků dopravy o problémech ve vozidlech i zde slouží intranetová 
aplikace Hlášení závad. Ve sledovaném roce zde bylo zaznamenáno na 740 požadavků na opravy sa-
nitních vozidel, což činí zhruba 80 % uskutečněných oprav, nutných k udržení provozuschopnosti vozo-
vého parku ZZS JmK.  

Rostoucí technická úroveň vozidel a jejich vybavení klade vyšší nároky na technologické vybavení au-
toservisu, které v současných provizorních podmínkách není možné zajistit. Plánovaná stavba nového 
objektu pro dopravní centrum v Brně-Černovicích by již měla umožnit opravy většího rozsahu ve vlastní 
režii a tím urychlit návrat nefunkčního vozidla do provozu. 

Oddělení dopravy se v uplynulém roce přímo podílelo na spolupráci při výrobě a uvedení do provozu 2 
ks nových vozidel Škoda Octavia, dále se podílelo na testování vozidla s elektropohonem BMW i3 
v rámci interní analýzy pro možnost využití vozidel s elektropohonem pro výjezdové složky ZZS JmK . 
Na základě usnesení Zastupitelstva JmK rovněž realizovalo předávání 5 ks vyřazených vozidel MB 
Sprinter 318 CDI a 2 ks vozidel Škoda Octavia obdarovaným subjektům.   

V roce 2018 bylo zaevidováno 39 dopravních nehod vozidel ZZS JmK, z toho 14 nehod nezaviněných 
našimi zaměstnanci, 21 zaviněných a zbývající 4 dopravní nehody jsou v šetření (správní řízení, pří-
padně v šetření interního právního oddělení). V porovnání s rokem 2017, kdy došlo k 42 dopravním 
nehodám, se tak podařilo jejich počet snížit. K tomu napomáhá zejména systém proškolování řidičů v 
tzv. defenzivních jízdách, případně využívání bezpečnostních systémů vozidel v podobě parkovacích 
asistentů, dále užití zadních kamer při couvání se zobrazením na obrazovce Car terminálu vozidla a 
v aplikaci směrnice o rychlostních limitech. 

Během roku 2018 probíhaly přípravy na zavedení sledování stylu jízdy řidičů s vozidly. Cílem je zvýšení 
úrovně stylu řízení, od čehož si slibujeme zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a úsporu nákladů na 
provoz vozidel.  
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5 Plnění úkolů v oblasti s nakládání s majetkem 

5.1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledo-
vaného období 

Viz tab. č. 11 

 

5.2 Zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku 

5.2.1 Přírůstky 

V roce 2018 byl zařazen do užívání dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 56.086 tis. Kč, z toho dlou-
hodobý nehmotný majetek ve výši 259 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 1.334 tis. 
Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 46.737 tis. Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
7.756 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 891 tis. Kč, dlouhodobý 
nehmotný majetek byl technicky zhodnocen částkou 930 tis. Kč. 

5.2.2 Úbytky 

Ve sledovaném období byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 18.863 tis. Kč. Z toho: 

zlikvidován byl majetek v celkové hodnotě 5.952 tis. Kč, který již neplnil své funkce a náklady na jeho 
obnovu by byly neefektivně vynaloženy. Byla to zdravotnická technika ve výši 3.090 tis. Kč, stroje a pří-
stroje provozní za 16 tis. Kč, výpočetní a kancelářská technika ve výši 1.132 tis. Kč, inventář za 1.245 tis. 
Kč, telefonní ústředna, telefony, fax za 375 tis. Kč a navigace za 94 tis. Kč. 

- bezúplatně byl se souhlasem zřizovatele převeden majetek v hodnotě 8.698 tis. Kč, a to: 

Druh majetku 
Pořizovací cena 

(v tis. Kč) Nabyvatel 

Auto sanitní MB318Cdi 6B4 76 94 /15/ 2 169 GŘ HZS Praha 

Auto sanitní MB318Cdi 4B4 47 63 /28/ 2 169 VZS Brno-město 

Auto sanitní RZ 5B4 02 24 /22/ 2 180 Jihomoravské dětské léčebny Křetín 

Auto sanitní RZ 5B4 02 29 /18/ 2 180 Nemocnice Znojmo 

celkem 8 698  

- prodán byl majetek v hodnotě 4.210 tis. Kč: 

Druh majetku 
Pořizovací cena 

(v tis. Kč) Nabyvatel 

Auto osobní 9 B4 7031 /59/ 818 Martin Hubáček, Praha 

Auto osobní RV 1BI 64 63 /63/ 900 Ryszard Žarów, Ostrava 

Auto sanitní 1BI 49 05 /628/ 2 492 JET Logistic s.r.o. Broumov 

celkem 4 210  

- na základě výsledků inventur byl vyřazen majetek ve výši 2 tis. Kč. 

 

 

5.3 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného ma-
jetku 

 

5.3.1 Nemovitý majetek 
 
Do souboru nemovitého majetku byl zařazen majetek v hodnotě 1.003 tis. Kč:  

Z toho: 
Budova a přípojky na VZ Šumná v celkové hodnotě 886 tis. Kč. 

Soubor nemovitého majetku byl technicky zhodnocen ve výši 117 tis. Kč, na budově Znojmo za 45 tis. 
Kč – optický propoj a 72 tis. Kč – světelná signalizace. 
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Byly pořízeny pozemky v Šumné v celkové hodnotě 222 tis. Kč. 

5.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do souboru dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 259 tis. Kč, 
v tom: 

Název majetku v tis. Kč 

Film – představení složek IZS 73 

Webová testovací aplikace 186 

  

Dlouhodobý nehmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 930 tis. Kč, v tom: 

Název majetku v tis. Kč 

TZ SW S.O.S. 367  

TZ SW SBI 563  

5.3.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě                 
1.334 tis. Kč, z toho:  

 

Název majetku v tis. Kč 

Kiwi CatTools 21 

Kiwi Syslog Server 8 

Licence pro RDP server 52 

SW Office Std 2016 65 

Kerio Connect- Relay 17 

SW Office Std 2016 66 

Film – dokument o ZZS Jmk 47 

VMware vSphere 6 37 

Veeam Backup Replication Enterprise 192 

SW Win Svr CAL 2019 398 

SW Office Std 2019 70 

SW Code Stat 10 – 2 ks 95 

Video instruktážní – 50 ks 266 

5.3.4 Dlouhodobý hmotný majetek 

Do užívání byl zařazen majetek v celkové hodnotě 45.629 tis. Kč, z toho: 

 

Název majetku v tis. Kč 

AED LIFEPAK 1000 1 637 

Auto osobní – 3 ks 3 133 

Auto sanitní – 10 ks 26 695  

Box temperovaný na léky 65 

Defibrilátor – 15 ks 8 875 

Pomůcka – True CPR – 13 ks 590 

Přístroj pro nepřímou srdeční masáž – 2 ks 758 

Trezor klíčový – 4 ks 938 

Ventilátor plicní – 10 ks 2 938 
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Během roku 2018 bylo technicky zhodnoceno 5 vozů za 774 tis. Kč. 

5.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 7.756 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 4.224 tis. Kč (ambuvaky, ampulária, odsávačky, oxymetry, to-
nometry, sady laryngoskopů, vakuové dlahy, vakuové matrace, intraoseální vrtačky, injekční dávkovače 
apod.), výpočetní a kancelářská technika za 1.619 tis. Kč (počítače, notebooky, síťové prvky, tiskárny, 
záložní zdroje apod.), telekomunikační zařízení ve výši 357 tis. Kč, navigace za 29 tis. Kč, provozní 
zařízení za 81 tis. Kč (vrtačky, frézy, rozvaděč, kompresor), nábytek a inventář ve výši 1.195 tis. Kč, 
ostatní drobný dlouhodobý majetek za 246 tis. Kč, z prostředků FKSP byl pořízen majetek za 5 tis. Kč. 

 

5.3.6 Komentář k zůstatku účtu 041 a 042 včetně předpokládaného roku zařazení do 
užívání 

Ke konci roku 2018 nebyl na účtu 041 evidován žádný majetek 

Na účtu 042 byl zůstatek ve výši 730 tis. Kč. Z této částky představuje:  

-  zpracování dokumentace na rekonstrukci VZ Hodonín a VZ Hrušovany n.J. ....  59 tis. Kč 
-  návrh stavby VZ Hustopeče. ...........................................................................  68 tis. Kč 

-  návrh stavby VZ Šumná   ................................................................................. 47 tis. Kč 

-  dokumentaci k rekonstrukci VZ Velké Opatovice . ...........................................  41 tis. Kč 

-  dokumentaci k rekonstrukci VZ Kyjov . ............................................................  63 tis. Kč 

-  zpracování studie proveditelnosti vzdělávacího centra v Brně  ......................  109 tis. Kč 

-  zpracování studie proveditelnosti k projektu kybernetická bezpečnost  . ........  165 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě VZ Slavkov  . .........................................................  18 tis. Kč 

-  přípravné práce ke stavbě parkovacích garáží na VZ Brno-Bohunice  . ...........  54 tis. Kč 

-  projektová dokumentace k rekonstrukci kotelny VZ Vyškov  . ..........................  30 tis. Kč 

-  studie stavby VZ Veselí n.M.  . ........................................................................  76 tis. Kč 

Dokumentace ke stavbám bude zařazena do souboru majetku v používání až s okamžikem dokončení 
příslušných staveb.  

5.3.7 Škody na majetku 

V roce 2018 došlo ke 39 dopravním nehodám. Náhrady škod jsou řešeny prostřednictvím pojišťovacího 
makléře u pojišťoven. Spoluúčasti zaměstnanců při dopravních nehodách si zaměstnanci řeší přes své 
osobní pojištění.  

Při inventurách majetku byl zjištěn chybějící majetek charakteru DDHM. Byla stanovena opatření, aby 
bylo minimalizováno riziko ztrát.   

  

5.3.8 Přehled veškerých platných nájemních smluv 

a) ZZS JmK jako pronajímatel 

- ATMA Dent s.r.o. – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- Barbořík Jan – ubytování v ubytovně v Horní Lhotě, 
- MUDr. Benedíková Věra – pronájem nebytových prostor ve Veselí nad Moravou, 
- BROGYN s.r.o. – pronájem pozemku v Blansku, 
- MUDr. Doležel Pavel – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- MUDr. Dudová Renata – pronájem nebytových prostor ve Veselí nad Moravou, 

- Gynnatal JH s.r.o. – pronájem pozemku v Blansku, 

- MUDr. Janíček Jan – pronájem pozemku v Blansku, 

- Jihomoravská plynárenská a.s. – pronájem plynovodní přípojky, 

- MEDARA s.r.o. – pronájem nebytových prostor ve Veselí nad Moravou, 

- Město Hodonín – pronájem větrného rukávce, 
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- Nemocnice Blansko, p.o. – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- Nemocnice Boskovice – bezplatná výpůjčka nebytových prostor v Boskovicích, 

- doc. MUDr. Němec Petr – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- Olman Service, spol. s.r.o. – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- Pazderková Dana – pronájem pozemku v Blansku, 

- MUDr. Řezník František – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- SANITKA.ORG s.r.o. – pronájem nebytových prostor a pozemku v Blansku, 

- Stomatolog Blansko s.r.o. – pronájem pozemku v Blansku, 

- MUDr. Šušol Rastislav – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- Talárová Libuše – ubytování v ubytovně v Horní Lhotě, 

- Bc. Jan Vladík – ubytování v ubytovně v Horní Lhotě, 

- MUDr. Vodáková Petra – pronájem nebytových prostor v Blansku, 

- MUDr. Vyskočilová Dana – pronájem pozemku v Blansku. 

 
b) ZZS JmK jako nájemce: 

- ČR HZS JmK – pronájem nebytových prostor v Hodoníně, 

- Dům zdraví Mikulov s.r.o. – pronájem nebytových prostor v Mikulově, 

- Město Blansko – pronájem pozemku v Blansku, 

- Město Hrušovany nad Jevišovkou – pronájem nebytových prostor v Hrušovanech nad Jevi-

šovkou, 

- Město Pohořelice – pronájem nebytových prostor v Pohořelicích, 

- Město Slavkov u Brna – pronájem nebytových prostor ve Slavkově u Brna, 

- Nemocnice Boskovice s.r.o. – bezplatná výpůjčka nebytových prostor v Boskovicích, 

- Nemocnice Břeclav, p.o. – bezplatná výpůjčka nebytových prostor v Břeclavi , 

- Obec Šumná – pronájem nebytových prostor v Šumné, 

- Obec Velká nad Veličkou – pronájem nebytových prostor ve Velké nad Veličkou, 

- Obec Velké Opatovice – bezplatná výpůjčka nebytových prostor ve Velkých Opatovicích, 

- Statutární město Brno – pronájem bytu v Brně, 

- Poliklinika Bučovice – pronájem nebytových prostor v Bučovicích. 
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6 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů  
(viz tab. č.12) 

 

6.1 Fond investiční 

Stav fondu k 1. 1. 2018 činil 34.709 tis. Kč.  

Během roku do něj přibylo celkem 36.338 tis. Kč, a to odpisy dlouhodobého majetku ve výši 29.118 tis. 
Kč, dotace zřizovatele na pořízení zdravotnické a dopravní techniky ve výši 4.600 tis. Kč, prostředky 
z fondu zábrany škod ve výši 2.382 tis. Kč na pořízení zdravotnické techniky, od MPSV ČR jsme obdrželi 
finanční prostředky ve výši 238 tis. Kč na pořízení investic v rámci projektu »Společná platforma ope-
račních středisek IZS«.  

Během roku z něj ubylo celkem 60.449 tis. Kč. Z fondu byl profinancován dlouhodobý majetek v hodnotě 
38.465 tis. Kč, byl odveden přeplatek dotace na projekt »Složky IZS zachraňují životy s AED« ve výši 
250 tis. Kč, odveden přeplatek investičního příspěvku zřizovatele z roku 2017 ve výši 66 tis. Kč a pro-
veden odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši 21.668 tis. Kč 

Ke konci sledovaného období tak činil zůstatek ve fondu 10.598 tis. Kč. 

 
 

6.2 Fond rezervní 

K 1. 1. 2018 bylo ve fondu 960 tis. Kč. Během roku jsme do fondu převedli zlepšený výsledek hospoda-
ření za rok 2017 ve výši 3.282 tis. Kč a tuto částku jsme použili na pokrytí ztráty z roku 2016. Touto 
transakcí zůstal stav na účtu stejný jak na počátku roku, tj. 960 tis. Kč. 

 

 

6.3 Fond odměn 

K 1. 1. 2018 bylo na fondu 585 tis. Kč.  Na tomto fondu neproběhl žádný pohyb a zůstatek fondu zůstal 
ke konci roku stejný. 

 
 

6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

K 1. 1. 2018 byl na FKSP zůstatek 2.224 tis. Kč. Příjmem fondu byl jednotný příděl v objemu 7.317 tis. 
Kč.  

Prostředky fondu byly použity ve výši 7.004 tis. Kč na příspěvek na stravné, odměny při životních výro-
čích, penzijní spoření a pojištění, sportovní a kulturní akce. Na fondu zůstalo ke konci roku 2.537 tis. 
Kč. 

 

 

6.5 Finanční krytí fondů 

Ke dni sestavení účetní závěrky jsou fondy finančně pokryty.  
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7 Kontrolní činnost 

7.1 Roční plán kontrolní činnosti 

Roční plán kontrolní činnosti zahrnoval tyto kontroly: 

- Správnost čerpání řádné dovolené v roce 2017 u zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pra-
covní dobou v návaznosti na ustanovení zákoníku práce řešící tuto problematiku. 

- Dodržování zákonem stanoveného limitu pro výjezd výjezdových skupin po předání pokynu k vý-
jezdu ze strany KZOS. 

- Kontrola poskytnutých zdravotních služeb od vyžádání pomoci na tísňové lince přes realizaci zásahu 
a předání do navazující akutní lůžkové péče.  

- Kontrola výjezdové základny, výjezdového vozidla, včasnosti realizace výjezdu, dodržování BOZP, 
PO, platné legislativy vztahující se k poskytování zdravotních služeb.  

- Kontrola správnosti vyhodnocení tísňové výzvy, zadání výjezdu k realizaci.  

- Kontrola absolvování celokrajského vzdělávání u zaměstnanců na všech úrovních.  

- Kontrola správnosti a vhodnosti použití ZM a aplikace léčiv posádkami RLP a RZP v návaznosti na 
stanovenou pracovní diagnózu u dg. I64, I21 a T07.  

- Kontrola vedení dokumentace v informačním systému, zejména ukončení akce po očištění vozidla, 
doplnění ZM a léčiv a provedení záznamu do zdravotnické dokumentace.  

- Kontrola dodržování postupů v oblasti BOZP, včetně povinností vyplývajících ze zákona o provozu 
na pozemních komunikacích, zejména se zaměřením na problémové oblasti pracovních úrazů a 
dopravních nehod. Namátková dechová kontrola na alkohol.  

- Kontrola umístění tabletu ve vozech s důrazem na umístění během jízdy, zda je řádně uložen v do-
kovací stanici, ve vozech RV, zda je uložen ve speciálním úchytu. 

- Kontrola proočkovanosti proti hepatitidě A zaměstnanců ZZS Jmk - aplikace  první a druhé dávky 
vakcíny Havrix. Kontrola ve spolupráci s PaM, kontrola bude dostatečná i v rovině čestného prohlá-
šení zaměstnance.  

- Kontrola záznamů z pohovorů a výběrových řízení na zaměstnance.  

- Kontrola fakturovaných dodávek se smluvními ujednáními s dodavateli. 

- Kontrola dodržování limitů nákupů s limity ze smluv s dodavateli. 

- Kontrola oprávněnosti vyplacených odměn z FKSP a dle Platového řádu za rok 2018 

- Kontrola vyplácení nároků na odchodné a stanovení jeho výše u zaměstnanců, kteří ukončili pra-
covní poměr. 

- Kontrola správnosti zařazení nově nastupujících zaměstnanců do pracovních tříd a stupňů. 

- Kontrola aktuální pokladní hotovosti se stavem v pokladní knize. 

- Kontrola vystavení upomínek u neuhrazených pohledávek. 

- Kontrola funkčnosti zavedení systému výdeje a evidence klíčů (elektronický klíčový trezor). 

- Kontrola vedení „Požárních knih“ na vybraných VZ. 

- Kontrola prováděných technických revizí a kontrol vozíků pro MU. 

- Kontrola proškolení zaměstnanců s novou manipulační technikou. 

- Kontrola provádění oprav vozidel. 

- Kontrola funkčnosti zavedeného systému pro sledování jízd sanitních vozidel. 

- Kontrola spotřeby tonerových kazet za 2017, porovnání ÚO. 

- Kontrola spotřeby zdravotního materiálu za 2017, porovnání ÚO. 

- Kontrola umístění tabletů a tiskáren posádek v určených vozidlech dle operativní evidence majetku. 

- Kontrola funkčnosti kamerových systémů ve vozidlech. 

- Kontrola zavedení kritických prvků infrastruktury (PDU, UPS, switche,…) do monitorovacího systému 
WhatsUp. 

- Kontrola vozíků pro mimořádné události. 
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- Kontrola systému zapůjčování výukových pomůcek. 

- Správnost nakládání s prostředky získanými formou darů od právnických i fyzických osob v návaz-
nosti na platnou legislativu i Zásady vztahů orgánů kraje k řízení příspěvkových organizací. 

- Následná prověrka dodržování zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.  
 

 

7.2 Vyhodnocení plánu interní kontrolní činnosti 

Vedoucí zaměstnanci a interní kontrolor a auditor postupovali při svých kontrolách dle ročního plánu 
interní kontrolní činnosti. Dle výsledků kontrol za rok 2018 nebyly zjištěny vážné nedostatky, které by 
měly zásadní vliv na hospodaření organizace. Vyskytly se některé drobné nedostatky a byla přijata 
opatření k jejich odstranění. Opakovanými kontrolami bude ověřena účinnost přijatých nápravných opat-
ření. 

 

7.3 Nastavení vnitřního kontrolního systému a jeho účinnost 

Vnitřní kontrolní systém vychází z legislativních norem o finanční kontrole ve veřejné správě. Prakticky 
je realizován na základě interního předpisu. V roce 2018 pokračovaly práce na zkvalitnění vnitřního 
kontrolního systému, zejména před vznikem závazku. 

 

7.4 Nastavení kritérií pro hodnocení hledisek hospodárného, efektivního a 
účelného výkonu veřejné správy v oblastech, kde nejsou stanovena práv-
ními předpisy, technickými nebo jinými normami, systém vyhodnocování 
těchto kritérií 

ZZS JmK vydává každoročně interní předpis o aktuálních rizicích, která ovlivňují činnost organizace a 
způsob jejich vyhodnocování. Každý vedoucí zaměstnanec v rámci svých svěřených úseků a činností 
vyhodnocuje a identifikuje rizika, která monitoruje a navrhuje opatření k jejich eliminaci či odstranění. 
Každý rok jsou rizika aktualizována na základě vyhodnocení rizik. S těmito riziky souvisí i hospodárné, 
efektivní a účelné vynakládání a využívání prostředků na činnost organizace.   

 

7.5 Externí kontroly a jejich výsledky 

V roce 2018 provedly externí subjekty tyto kontroly: 

a) Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj – kontrola dodržování povinností 
vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 z. 251/2005 Sb. se zaměřením na povinnosti na úseku pra-
covního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a povinnosti na úseku sou-
činnosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance – nebyly zjištěny nedostatky. 

b) Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj -  kontrola na pracovišti ZZS JmK 
bez přítomnosti kontrolované osoby – zjištěny nedostatky na úseku bezpečnosti práce, vyměřena 
sankce ve výši 45 tis. Kč. 

c) Státní úřad inspekce práce – kontrola na pracovišti VZ Bučovice bez přítomnosti kontrolované osoby. 
Dosud jsme neobdrželi zprávu z kontroly. 

d) Krajský úřad Jihomoravského kraje – veřejnosprávní kontrola udržitelnosti projektu Prohloubení na-
bídky dalšího vzdělávání v oblasti UM a MK v JmK – nedostatky nezjištěny.   

e) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – kontrola poskytování zdravotní péče – nedostatky nezjiš-
těny 
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7.6 Přehled a rozbor stížností (viz tab. č. 14) 

V roce 2018 obdržela ZZS JmK 6 stížností dle ustanovení § 93 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdra-
votních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), z nichž jedna stíž-
nost byla vyhodnocena jako oprávněná. Ostatních 5 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné. 
V jednom případě stěžovatel nesouhlasil s vyřízením stížnosti ze strany ZZS JmK a obrátil se se stíž-
ností na příslušný správní orgán (Krajský úřad Jihomoravského kraje), který tuto stížnost vyhodnotil 
rovněž jako neoprávněnou.  
 

druh stížnosti celkem 

stížnost na chování posádky 2 

stížnost na způsob ošetření pacienta 1 

stížnost na operátorku KZOS 2 

ostatní stížnosti 1 

Kromě stížností jsme obdrželi celkem 162 poděkování.  
 

 

7.7 Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly  

ZZS JmK má vydané interní pokyny a zajišťuje systém finanční kontroly v souladu se zákonnými nor-
mami. Interní kontrolor a auditor ve svých kontrolách ověřuje dopady fungování do činnosti organizace. 
Při zjištění nedostatků jsou přijímána nápravná opatření. Systém je neustále zdokonalován na základě 
získaných informací, ať již od zřizovatele, od organizací stejného typu nebo na základě absolvovaných 
školení o této problematice. 

V roce 2018 pokračovaly práce na zdokonalování systému předběžné finanční kontroly výdajů pomocí 
výpočetní techniky. 
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8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Ke konci každého kalendářního měsíce byly prováděny na jednotlivých výjezdových základnách inven-
tury návykových látek. Ke dni 30. 9. 2018 byly provedeny inventury dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku v užívání, ke dni 31. 12. 2018 byly provedeny inventury skladovaných zásob včetně léků 
a zdravotnického materiálu, pokladen, cenin, nedokončených investic, pohledávek a závazků.  

Inventury pokladní hotovosti, cenin, zásob, návykových látek, hmotného a nehmotného majetku byly 
prováděny fyzickým porovnáním skutečného stavu se stavem evidovaným. Inventura pohledávek a zá-
vazků a částečně nemovitostí byla prováděna dokladově. K provádění fyzických inventur byly stanoveny 
minimálně dvoučlenné komise, kde jedním ze členů je hmotně odpovědný nebo pověřený inventární 
zaměstnanec. 

Při inventurách skladovaných zásob nebyly zjištěny rozdíly, nicméně je nutné přijmout organizační opat-
ření, týkající se evidence zásob návykových látek, která je vedena duplicitně. Při inventurách dlouhodo-
bého majetku byly zjištěny na dvou lokalitách drobné rozdíly – chybějící předměty v celkové hodnotě 2 
tis. Kč.  Chybějící předměty, které se nenašly, byly vyřazeny z evidence majetku a budou předány k dal-
šímu řízení ve škodní komisi. Dále byl identifikován nepotřebný majetek, který bude předán výlukové 
komisi k likvidaci, protože je značně opotřeben.  

Všechny rozdíly a nedostatky byly ke dni sestavení účetní závěrky proúčtovány a zařazeny, resp. vyřa-
zeny z evidence majetku. Zároveň byla navržena nápravná opatření a bude kontrolováno jejich napl-
nění. 

Při ostatních inventurách nebyly zjištěny rozdíly či nedostatky. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 27. 2. 2019 

 

 

 

              

 

 

Zpracovala: Ing. Naděžda Knězková, MBA 

Podklady připravili: 

MUDr. Hana Albrechtová 

MUDr. Jana Kubalová 

MUDr. Hana Ondrová 

Ing. Pavel Chvalina 

Mgr. Karel Pánek 

Mgr. Michaela Bothová 

MUDr. et Bc. Barbora Zuchová 
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9 Seznam zkratek 

AED  automatický externí defibrilátor 

ALS  Advance Life Support 

ARO  Anesteticko-resuscitační oddělení 

BHT  biohazard tým 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

DDHM  drobný dlouhodobý hmotný majetek 

DN  dopravní nehoda 

DPČ  dohoda o pracovní činnosti 

EKP  elektronická kniha pacienta 

EU  Evropská unie 

FKSP  fond kulturních a sociálních potřeb 

FN Brno Fakultní nemocnice Brno 

HEMS  Health Emergency Medical Servis  

HPO  hromadné postižení osob 

HZS  Hasičský záchranný sbor ČR 

IKO  informačně komunikační oddělení 

IS  informační systém 

IZS  integrovaný záchranný systém 

JIP  Jednotka intenzivní péče 

JmK  Jihomoravský kraj 

KOPIS  krajské operační a informační středisko 

KP  krizová připravenost 

KPR  kardiopulmonální resuscitace 

KZOS  krajské zdravotnické operační středisko 

KrÚ  krajský úřad 

LS PČR Letecká služba Policie České republiky 

LZS  letecká záchranná služba 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví České republiky 

MU  mimořádná událost 

MV  ministerstvo vnitra 

MZD  mobilní zadávání dat 

NCO NZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů 

NLZP  nelékařský zdravotnický pracovník 

NVG  Night Vision Googles 

OON  ostatní osobní náklady 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

PHTLS  Pre-hospital Trauma Life Support 

PČR  Policie České republiky 

PN  pracovní neschopnost 

PNP  přednemocniční neodkladná péče 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

RZP  rychlá zdravotnická pomoc 
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r-v, RV  systém rendez-vous, setkávací systém 

SPIS  systém psychosociální intervenční služby 

STK  Státní technická kontrola 

SUMMK Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof 

ŠVZ HZS Školní vzdělávací zařízení Hasičského záchranného sboru 

THP  technicko-hospodářští pracovníci 

ÚO  územní oddělení 

VNN  vysoce nebezpečná nákaza 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

VOŠZ  Vyšší odborná škola zdravotnická 

VS  výjezdová skupina 

VŠ  vysoká škola 

VZ  výjezdová základna 

VZP  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 

ZK  Zlínský kraj 

ZM  zdravotnický materiál 

ZP  zdravotní pojišťovna 

ZZS  zdravotnická záchranná služba 

ZZS JmK Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, p.o. 

   


