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Úvodní slovo ředitele
Asi by se slušelo, vyzdvihnout na počátku Zprávy o činnosti organizace za rok 2016, co se v uplynulém
roce podařilo. Bohužel, mnohem důležitější je to, co se nepodařilo.
Především, nepodařilo se zlepšit vztahy s některými zaměstnanci – odboráři a zasypat dva roky se
prohlubující příkop mezi nimi a vedením organizace.
Dosud se nepodařilo ani odvolat ředitele organizace skupinou zaměstnanců, odborářů a lidí kolem nich
zvnějšku, a to i přes značné úsilí, které k tomu z jejich strany bylo vynaloženo. I když lživá kampaň,
kampaň plná polopravd či překroucených faktů vyvrcholila vyhlášením stávkové pohotovosti Odborového svazu pracovníků zdravotnictví a sociální péče České republiky dne 8. 2. 2017, byl to právě rok
2016, kdy situace vztahu odborových organizací při ZZS JmK, přidružených spolků tohoto odborového
svazu, gradovala. Vystoupením místopředsedkyně odborového svazu Ing. Ivany Břeňkové, která na
tiskové konferenci varovala obyvatele před návštěvou Jihomoravského kraje, a potvrzením jejích slov
samotnou předsedkyní Bc. Dagmar Žitníkovou byly překročeny všechny meze únosnosti.
Snad by se ještě dalo pochopit, že si vlastní osobní zájmy či osobní ambice některých lidí v pozadí
prosazují někteří zaměstnanci, ať už odboráři, či jiní. Že se k tomu ale propůjčí i nejvyšší představitelky
odborového svazu, zvlášť za situace, kdy se se skutečným stavem v organizaci neseznámí, či skutečný
stav vidět záměrně nechtějí, to už pochopit nelze.
Ale aby tento můj příspěvek nevyzněl úplně chmurně, tak i něco pozitivního.
Začal jsem vyhlášením celostátní stávkové pohotovosti. Zmínil jsem úlohu obou dam v čele OS. Paradoxně to byly právě ony dvě, které svojí dehonestací práce zdravotnických záchranářů na Jižní Moravě
a strašením obyvatelstva kraje a jeho návštěvníků, vyvolaly nevoli u značné části zaměstnanců. Během
necelých čtyř dnů sesbírali rozhořčení zaměstnanci 216 podpisů proti řádění odborářů s tím, že celkem
jich bylo zřizovateli předáno na podpisových arších 235. Další ještě během těchto dnů přibývají. Velmi
si tohoto počinu vážím. Vedení JmK bylo předáno i několik desítek dopisů, kterými zaměstnanci, ale i
lidé mimo ZZS JmK, zdravotníci jiných zdravotnických zařízení i veřejnost, počínání odborářů odsoudili.
Bylo třeba vynaložit mnoho osobní odvahy všech těch, kteří se proti počínání odborářů a těch kolem
nich jednoznačně vymezili. A já jim všem za vedení organizace děkuji.
Za velký úspěch lze považovat již 15. Brněnské dny urgentní medicíny, které se i v roce 2016 konaly
v překrásném prostředí Mikulova. Zúčastnil se jich rekordní počet 568 zdravotníků. Za vysokou odbornou úroveň je nutné poděkovat všem, kteří se podíleli na jejich přípravách i průběhu, přednášejícím,
těm kteří zabezpečovali doprovodný program a zejména pak dr. Kubalové a dr. Zvolánkovi, na nichž
stála velká část úkolů spojených s organizací akce.
Nelze nezmínit pozitivní dopady vnitroorganizačního vzdělávání zdravotnických pracovníků na úroveň
poskytované zdravotní péče. Dokazují to nejen stovky pacientů, kterým denně poskytujeme přednemocniční neodkladnou péči, ale důkazem této úrovně je i hodnocení našich zdravotníků odborníky z urgentní medicíny a medicíny katastrof při vyhlášení výsledků loňské Malé Jihomoravské Rallye Rejvíz,
soutěže, které se vedle našich zdravotníků zúčastnili i výjezdové skupiny z jiných ZZS i ze Slovenska.
Tato soutěž byla zároveň kvalifikací pro účast v soutěžích zdravotnických záchranářů v České republice
i v zahraničí. O tom, že mají naši lékaři i nelékařští zdravotničtí pracovníci vysokou odbornou úroveň,
svědčí i jejich umístění na těchto soutěžích. První a dvě třetí na mezinárodní soutěži zdravotnických
záchranářů Rallye Rejvíz v Jeseníkách, třetí místo Na Memoriálu Jindřicha Šmause v Rokycanech,
první místo na soutěži Traumadom i na soutěži Záchrana, v obou případech na Slovensku. Skvělé bylo
i hodnocení našich zdravotníků, kteří se zúčastnili Pražské 155.
Dařilo se i na poli mezinárodní spolupráce při poskytování ZZS. Dne 21. ledna 2016 byla za přítomnosti
řady významných osobností podepsána ve Znojmě Rámcová smlouva v oblasti zdravotnické záchranné
služby mezi Českou republikou a Rakouskem, která vytvořila podmínky k poskytování ZZS na území
druhého partnerského státu. Tuto smlouvu podepsal za ČR ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček,
za rakouskou stranu pak náměstek ministryně zdravotnictví Rakouska Clemens Martin Auer. Na přípravách mezistátní smlouvy se významnou měrou podíleli i zástupci ZZS JmK. Smlouva je na straně ČR
dosud v ratifikačním procesu. V návaznosti na tento akt byla dne 30. září 2016 v dolnorakouské obci
Mitterretzbach podepsána hejtmany Michalem Haškem a Erwinem Pröllem smlouva mezi Jihomoravským krajem a zemí Dolní Rakousko o přeshraniční spolupráci v oblasti poskytování zdravotnické záchranné služby, která vymezuje konkrétní podmínky k poskytování této specifické zdravotní služby na
území obou smluvních partnerů. Je to už jen opravdu otázkou dnů, kdy bude odstraněna hranice mezi
JmK a Dolním Rakouskem v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče.
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V uplynulém roce byl završen proces, kterým ZZS JmK vytváří od roku 2013 systém plošného rozmístění automatizovaných externích defibrilátorů. Denně jsou v terénu resuscitování pacienti a o jejich přežití a návratu do kvalitního života rozhoduje mnoho faktorů, a právě rychlá pomoc ještě před dojezdem
týmů ZZS zvyšuje jejich šanci na kvalitní přežití. V systému je již využíváno přes 120 AED a denně
minimálně jednou first responder zasahuje. Nejlepší se ukázala spolupráce s Hasičským záchranným
sborem a Policií ČR. U desítek pacientů se podařilo obnovit životní funkce ještě před dojezdem ZZS a
postupně se zvyšuje počet pacientů, kteří se vrací do kvalitního života. Zvlášť cenné jsou případy, kdy
se díky systému vrací do života mladý člověk. I těch bylo nemálo.
ZZS Jmk se také významně, a nejen finančně, podílela i na vývoji aplikace pro mobilní telefony Záchranka, která těm, kteří se do ní přihlásí, umožní v případě potřeby stisknutím tlačítka „chytrého“ telefonu dovolat se přímo na krajské zdravotnické operační středisko ZZS JmK v Brně, a zároveň odeslat i
informace o poloze volajícího a jeho zdravotním stavu. Toto vnímám jako další krok k vyšší kvalitě a
rychlosti poskytované ZZS, nyní už nejen v JmK, ale napříč celou ČR. Autor aplikace již nyní zpracovává
i verzi, která umožní její využití i v okolních státech.
O kus dál jsme posunuli i podmínky pro zaměstnance. Do provozu byla už počátkem roku uvedena nová
výjezdová základna v Brně – Ponavě a od října vyjíždějí zdravotničtí záchranáři i z překrásných prostor
nové výjezdové základny ve Znojmě. Zahájeny byly i přípravy ke zlepšení podmínek pro zdravotníky na
těch výjezdových základnách, kde to kapacity technického personálu ani finanční možnosti dosud neumožnily. Na mysli mám výjezdové základny v Hustopečích, Šumné, Slavkově, Veselí n. Moravou, v Kyjově, ale rovněž i v Mikulově. Stejně tak byly připraveny i podmínky ke zlepšení technického zázemí i
pro praktickou výuku zdravotníků v rámci vnitroorganizačního vzdělávání. Na mysli mám dostavbu VZ
v Brně – Černovicích o pracoviště autoprovozu a zpracování studie k dostavbě pracoviště v Brně – Bohunicích o budovu vzdělávacího střediska navazujícího na skvělé zázemí přednáškového sálu. V návaznosti na to byly, společně s odborníky KrÚ JmK, připraveny a podány některé projekty, které by měly
přispět ke zlepšení podmínek pro naše zdravotníky i v jiných oblastech kraje za pomoci prostředků Evropské unie z IROP. Uspěli jsme se dvěma projekty v oblasti vzdělávání příslušníků Policie ČR a HZS
v JmK v oblasti poskytování první pomoci pacientům, včetně využití AED v podmínkách těchto spolupracujících složek Integrovaného záchranného systému.
K významné změně došlo i v oblasti péče o bezpečnost a zdraví naších zdravotníků ve výjezdových
skupinách. Podařilo se vytvořit novou kolekci osobních ochranných pracovních prostředků, které nejen
že naplňují požadavky platné legislativy pro použití při poskytování ZZS, ale zároveň zvyšují pracovní
komfort pro zaměstnance a na vysoké úrovni jsou i esteticky.
Mimo to se v roce 2016 podařilo pořídit i speciální dopravní a zdravotnickou techniku. Z toho zásadního
šlo o vozidlo pro řešení mimořádných událostí a rovněž vozidlo pro vysoce nakažlivé nemoci vhodné i
pro transporty pacientů s vysokou hmotností a 30 přístrojů pro umělou plicní ventilaci, které jsou bezpodmínečně nutné při péči o pacienty s nejvyšší úrovní postižení zdraví či v bezprostředním ohrožení
života.
Od svého zřizovatele jsme v roce 2016 převzali dvě osobní vozidla, která budou v nejbližší době využívána při zabezpečování úkolů organizace při poskytování ZZS v kraji i při specifických činnostech
v rámci spolupráce s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, případně i s jinými zdravotnickými zařízeními.
Z rozhodnutí Vlády ČR byla 31. 12. 2016 ukončena spolupráce s provozovatelem letadel při poskytování letecké záchranné služby firmou Alfa-Helicopter, s.r.o.. Od 1. 1. 2017 využíváme součinnosti s Leteckou službou Policie ČR. Vzhledem k tomu, že jsme měli oproti jiným ZZS, kde je LZS zabezpečována, možnost přípravy podmínek pro tuto spolupráci již od května 2016, obešel se tento přechod bez
významných problémů. Základna LZS je v současné době situována v prostorách Policie ČR na letišti
v Brně –Tuřanech a je tedy zachována jak výhoda podmínek tohoto mezinárodního letiště, tak i její
návaznosti na specializovaná centra obou fakultních nemocnic ve městě Brně, a to nejméně do roku
2020, kdy by mělo dojít ke komplexnímu řešení letecké záchranné služby na území celé České republiky.
K tomu, co se událo v roce 2016, by se toho dalo v úvodu této zprávy uvést ještě mnohem více. To se
ale dočtete v jednotlivých kapitolách, kde jsou veškeré informace rozvedeny do nejmenších podrobností.
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Závěrem mi dovolte vyslovit přesvědčení, že se v brzké době podaří zklidnit rozjitřené vztahy uvnitř
organizace, že se podaří zajistit, aby všichni zaměstnanci, ať zdravotníci i ti, kteří jim k jejich práci vytváří
podmínky, budou mít na svoji práci více klidu.
Jsme organizací, která poskytuje zdravotní péči na vysoké odborné úrovni i podle všech pravidel, která
jsou pro tuto specifickou zdravotní péči platná. I přes to přeji všem obyvatelům Jihomoravského kraje i
jeho návštěvníkům, aby tuto péči nepotřebovali. Hodně zdraví, skvělé pracovní podmínky i dobrý pocit
ze spousty zachráněných pacientů pak přeji i všem zaměstnancům organizace.

Ing. Milan Klusák, MBA
ředitel

7

Zpráva o činnosti za rok 2016

Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

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:
www.zzsjmk.cz.

tel.:

545 113 101,

fax:

545 113 104,

e-mail:

info@zzsjmk.cz,

internet:

Hlavní činností bylo poskytování přednemocniční neodkladné péče, vzdělávání zdravotnických pracovníků 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 podnikatelských subjektů v poskytování první pomoci a mytí vozidel v mycím boxu v Blansku.
V roce 2016 došlo, v souvislosti s nárůstem počtu výjezdů v minulých obdobích, k posílení o 1 výjezdovou skupinu RZP v Brně, a to od 1.9.2016.

1.1.2 Údaje o vedoucích pracovnících
Ke dni 31. 12. 2016 tvořili management tito zaměstnanci:
Funkce
ředitel
náměstek pro zdravotní péči; zástupce ředitele
náměstek ekonomický; zástupce ředitele
náměstek provozně - technický

Jméno
Klusák Milan, Ing., MBA.
Albrechtová Hana, MUDr.
Knězková Naděžda, Ing., MBA
Kakáč Miroslav

náměstek pro KP a vzdělávání

Kubalová Jana, MUDr.

hlavní sestra

Pochylá Romana

Územní oddělení

Ředitelství

Územní oddělení

Brno

Funkce
vedoucí oddělení vzdělávání
vedoucí inspektor provozu
vedoucí oddělení krizové připravenosti
vedoucí oddělení PaM
vedoucí IKO

Jméno
Vařeková Vlasta, Mgr.
Husárek Vladimír, Bc., DiS.
Zábranský Libor
Oravec Pavel, Bc.
Vintr Jindřich, Ing.

vedoucí provozního vzdělávání

Čvandová Milena, Ing.

vedoucí dopravy

Urbánek Jiří

Funkce
vedoucí lékař ÚO Brno

Jméno
Mucha Martin, MUDr.

vedoucí lékařka KZOS

Ondrová Hana, MUDr.

vrchní sestra ÚO Brno
vedoucí lékař VZ Brno-nám.28. října
staniční sestra VZ Brno-Bohunice
staniční sestra VZ Brno-Černovice
staniční sestra VZ Brno-nám. 28. října
vedoucí lékař VZ Ivančice
staniční sestra VZ Ivančice
vedoucí lékař VZ Tišnov
staniční sestra VZ Tišnov
vedoucí lékař VZ Pohořelice

Mikuláš Báča, DiS.
Freyová Eva, MUDr.
Dobrovolný Martin
Najbr Pavel, Bc.
Podsedník Milan
Foralová Vladimíra, MUDr.
Šacher Luděk
Mikliš Pavel, MUDr.
Stará Jaroslava
Hrnčířová Lea, MUDr.
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Územní oddělení
LZS
Územní oddělení

Blansko

Územní oddělení

Břeclav

Územní oddělení

Hodonín

Územní oddělení

Vyškov

Územní oddělení

Znojmo

Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o.

staniční sestra VZ Pohořelice
Funkce
vedoucí lékař ÚO LZS
vrchní sestra ÚO LZS

Stýblo Radovan
Jméno
Zvolánek Rudolf, MUDr.
Jakubů Michal, Mgr., DiS.

Funkce
vedoucí lékař ÚO Blansko
vrchní sestra ÚO Blansko
vedoucí lékař VZ Boskovice
staniční sestra VZ Boskovice
staniční sestra VZ V. Opatovice

Jméno
Hlavinka Petr, MUDr.
Poláček Michal
Čechová Dana, MUDr.
Ondráček Pavel, DiS.
Chlup Petr, Bc., DiS.

Funkce
vedoucí lékař ÚO Břeclav
Vedoucí lékař VZ Břeclav
vrchní sestra ÚO Břeclav
vedoucí lékař VZ Hustopeče
staniční sestra VZ Hustopeče
staniční sestra VZ Mikulov

Jméno
Havlíček Ondřej, MUDr.
Džmura Marek, MUDr.
Kopeček Jaroslav
Havlíček Ondřej, MUDr.
Dunajová Ladislava
Gregorovič Václav, DiS.

Funkce
vedoucí lékař ÚO Hodonín
vrchní sestra ÚO Hodonín
vedoucí lékař VZ Kyjov
staniční sestra VZ Kyjov
vedoucí lékař VZ Veselí n.M a VZ
Velká nad Veličkou
staniční sestra VZ Veselí n.M a VZ
Velká nad Veličkou

Jméno
Šikudová Zuzana, MUDr.
Kotásková Petra
Schütz Igor, MUDr.
Vodička Michal, DiS.

Funkce
vedoucí lékař ÚO Vyškov
vrchní sestra ÚO Vyškov
vedoucí lékař VZ Bučovice
staniční sestra VZ Bučovice
staniční sestra VZ Slavkov

Jméno
Buček Pavel, MUDr.
Malý Jiří
Čtvrtečková Hana, MUDr.
Janečková Radmila
Racková Zdeňka

Funkce
vedoucí lékař ÚO Znojmo
vrchní sestra ÚO Znojmo
vedoucí lékař VS Hrušovany n.J.
staniční sestra VS Hrušovany n.J.

Jméno
Růžička Arnošt, MUDr.
Konečný Luděk
Husařík Petr, MUDr.
Minařiková Barbora, DiS.

Šikudová Zuzana, MUDr.
Kochová Hana, Bc.

Organizační schéma je uvedeno v příloze č. 1.
V průběhu roku došlo v managementu organizace k těmto personálním změnám:
5.1.

MUDr. Zuzana Šikudová byla jmenována do funkce vedoucí lékařka ÚO Hodonín

18.1. Mikuláš Báča, DiS. byl pověřen výkonem funkce - vedoucí skupiny NLZP ÚO Brno
25.1. Luděk Holčák se vzdal funkce vedoucí skupiny nelékařského personálu ÚO Znojmo
25.1. Mgr. Vlasta Vařeková byla pověřena výkonem funkce - vedoucí skupiny NLZP ÚO Znojmo
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30.4. MUDr. Jolanta Mácová byla odvolána z funkce vedoucí lékařky ÚO LZS
1.5.

MUDr. Rudolf Zvolánek byl pověřen výkonem funkce vedoucího lékaře ÚO LZS

16.5. MUDr. Petr Hrbek se vzdal funkce vedoucího lékaře ÚO Brno
1.6.

Ladislava Dunajová byla jmenována do funkce vedoucí skupiny NLZP VZ Hustopeče

30.6. Mgr. Pavel Spišák byl odvolán z funkce vedoucího skupiny NLZP VZ Hustopeče
1.6.

Bc. Petr Chlup, DiS. byl jmenován do funkce vedoucího skupiny NLZP VZ Velké Opatovice

6.6.

MUDr. Martin Mucha byl pověřen výkonem funkce vedoucího lékaře ÚO Brno

30.6. MUDr. Eva Jiráčková se vzdala funkce vedoucí lékařky VZ Pohořelice
1.7.

MUDr. Lea Hrnčířová byla pověřena výkonem funkce vedoucí lékařka VZ Pohořelice

31.7. Mgr. Vlasta Vařeková ukončila výkon funkce vedoucí skupiny NLZP ÚO Znojmo
1.8.

Luděk Konečný byl pověřen výkonem funkce vedoucí skupiny NLZP ÚO Znojmo

31.8. MUDr. Rudolf Zvolánek se vzdal funkce náměstka ředitele pro zdravotní péči
7.9.
péči

MUDr. Hana Albrechtová byla pověřena výkonem funkce náměstkyně ředitele pro zdravotní

17.10. MUDr. Hana Albrechtová byla jmenována do funkce náměstkyně ředitele pro zdravotní péči
31.10. Hana Vacková se vzdala funkce vedoucí skupiny NLZP VZ Hrušovany
1.11. Minaříková Barbora, DiS. byla pověřena výkonem funkce vedoucí skupiny NLZP VZ Hrušovany
1.12. MUDr. Marek Džmura byl pověřen výkonem funkce vedoucího lékaře VZ Břeclav
1.12. MUDr. Ondřej Havlíček byl pověřen výkonem funkce vedoucího lékaře ÚO Břeclav
31.12. MUDr. Arnošt Růžička se vzdal funkce vedoucího lékaře ÚO Znojmo, dočasně byl pověřen výkonem této funkce od 1.1.2017

1.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci zdravotnického zařízení po stránce
ekonomické a kvality a rozsahu péče
V roce 2016 využila ZZS JmK finanční prostředky ze státního rozpočtu v objemu 5.769 mil. Kč na zajištění krizové připravenosti. Z investičních prostředků pro krizovou připravenost byly pořízeny investice
za 8.708 tis. Kč.
Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.831 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdravotnickou techniku – 30 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci.
Během roku 2016 byla dokončena výstavba výjezdové základny v Brně-Ponavě a byla vystavěna a
předána do užívání stavba nové výjezdové základny ve Znojmě.
Koncem března byla ukončena spolupráce se společností Meditrans plus, s.r.o., která zajišťovala plánované převozy neodkladné péče v Brně.
Dnem 1.9. byla zřízena nová výjezdová skupina RZP v Brně – Bohunicích.
Organizace pokračovala v započatých úsporných opatřeních z minulých let a stávající postupy byly dále
zefektivňovány.

1.1.4 Významná pozitivní prezentace organizace
V průběhu roku 2016 se ZZS JmK snažila prezentovat jak před odbornou veřejností, tak také před veřejností laickou.
Ve své „mimopracovní“ činnosti se organizace zaměřuje dlouhodobě na prevenci a praktický nácvik
dovedností, které se mohou hodit laikům i odborníkům při poskytování první pomoci, zejména nácvik
kardiopulmonální resuscitace. ZZS JmK uspořádala během roku mnoho akcí s cílem proškolení laické
veřejnosti v poskytování první pomoci.
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O profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb svědčí také množství pochvalných dopisů od našich
pacientů či jejich rodinných příslušníků.
Mezi nejzajímavější a nejdůležitější akce patřily:
Oslavy 10. výročí jednotné ZZS JmK
ZZS JmK zahájila dne 16.2.2016 oslavy desetiletého výročí jednotné ZZS v podmínkách Jihomoravského kraje. Celé oslavy začaly vernisáží výstavy o činnosti ZZS JmK, která se konala v budově Krajského úřadu v Brně, za přítomnosti hejtmana JmK a předních představitelů Jihomoravského kraje a
mnoha vzácných hostů.

Obr. č. 1 Slavnostní zahájení výstavy k 10. výročí sjednocené ZZS JmK
Výstava byla putovní a postupně byla ke zhlédnutí v okresních městech celého Jihomoravského kraje,
a to v březnu na Vyškovsku, v dubnu na Břeclavsku a Hodonínsku, v květnu na Blanensku a na závěr
v červnu ve Znojmě.
Kromě výstavy pořádala ZZS JmK i veřejné osvětové akce s tématikou ZZS a poskytování první pomoci.
Jednou z významných událostí byl již 8. ročník tradičního metodického zaměstnání »Malá jihomoravská
Rallye Rejvíz«. Nad akcí převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje. Ročník odborné soutěže týmů
ZZS byl výjimečný velkým počtem soutěžních týmů. Soutěžící čekalo dvoudenní, částečně soutěžní,
metodické cvičení s tematikou urgentní medicíny a krizové připravenosti, které bylo situováno do různých atraktivních lokalit města Brna.
Dne 21.6.2016 oslavy vyvrcholily v Brně, kdy jsme pořádali akci pro veřejnost v Brně na nám. Svobody.
Lidé si zde mohli prohlédnout techniku, a to nejen současnou, ale i historickou a první pomoc si mohli i
prakticky vyzkoušet. Ke zhlédnutí byla rovněž výstava o činnosti zdravotnické záchranné služby. Představil se také Hasičský záchranný sbor, Policie ČR se svojí technikou a činností. Složky IZS se předvedly také v simulovaných akcích při ukázkách společných zásahů.
Slavnostní zakončení oslav se konalo v prostorách Městského divadla v Brně. Ředitel ZZS a další čelní
představitelé organizace a Jihomoravského kraje předali ocenění zaměstnancům ZZS. Oceněno bylo
15 zaměstnanců ZZS za dlouholetou vynikající práci při poskytování zdravotnické záchranné služby pro
obyvatele Jihomoravského kraje. Dále 2 zaměstnanci za skvělý přínos na rozvoji ZZS JmK a vytváření
podmínek pro práci zdravotníků ve výjezdových skupinách a 2 operátorky za dlouholetou vynikající práci
na pozici operátorky krajského zdravotnického operačního střediska a péči a podporu mladších kolegů
při práci operátorek a operátorů KZOS. Další tři ocenění předal ředitel ZZS JMK za vynikající práci při
vypracování a realizaci koncepce odborného rozvoje zdravotnických zaměstnanců a zajištění podmínek
pro krizovou připravenost a jejich uvedení do praxe, za skvělý přínos na rozvoji ZZS JmK, dlouholetou
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práci na pozici středního článku řízení a při vzdělávání zdravotnických pracovníků organizace a za vynikající práci při vypracování a realizaci koncepce odborného rozvoje zdravotnických zaměstnanců.
Kromě zaměstnanců ZZS získal ocenění i hejtman za dlouhodobý a zásadní podíl na rozvoji ZZS JmK.
Další ocenění náleželo řediteli KŘ PČR za osobní přínos k vynikající spolupráci mezi ZZS JmK a Krajským ředitelstvím Policie JmK, za osobní přínos k vynikající spolupráci mezi ZZS JmK a Hasičským
záchranným sborem JmK získal ocenění i řediteli HZS JmK.
Slavnostně byla také pokřtěna kniha o Zdravotnické záchranné službě, která vznikla u příležitosti právě
10tiletého výročí. Oficiálních část oslav pokračovala divadelním představením jako poděkování pro
všechny zaměstnance.
Brněnské dny urgentní medicíny 2016
Jedná se o druhou největší akci v oboru v České republice. V loňském roce konference probíhala ve
dnech 20. – 22. 4. 2016. Hlavním cílem bylo soustředit se na spolupráci ZZS, urgentních příjmů i klinických pracovišť, protože nezachraňuje jeden člověk nebo jedna složka, ale celý systém. Jako téma ročníku 2016 bylo stanoveno: »O čem se v urgentní medicíně moc nemluví«. Jednalo se převážně o nová
témata, která nejsou tak často přednášena. Konference byla výjimečná i tím, že se stala součástí oslav
10. výročí vzniku ZZS JmK. Mezi základní témata patřila následující:
1. Nové výzvy v resuscitaci
2. Nemocná duše, problém pro lékaře těla
3. Medicína v divočině (wilderness medicine) – blok byl unikátní tím, že mezi přenášejícími byli dva
zahraniční hosté z Rakouska a Polska
4. Nové guidelines pro akutní medicínu
5. Analgézie a analgosedace
6. Umělá plicní ventilace a neinvazívní ventilace a další
Jako každý rok byla konference zahájena setkáním členů zdravotnických operačních středisek a také
členů LZS. V Mikulově se poprvé setkala pracovní skupina LZS při SUMMK JEP. Další setkání úzce
zaměřených skupin z celé ČR v rámci ZZS se konalo v pátek: setkání vzdělavatelů, pracovní setkání
tiskových mluvčích a workshop krizová komunikace před kamerou a pracovní setkání SPIS a PEER.
Účastníci se měli možnost také zúčastnit odborných workshopů: Airway management pro urgentní medicínu a nové doporučení GL 2015 pro KPR s traumatem hrudníku – nácvik chirurgického zajištění dýchacích cest a minitorakostomie na prasečím hrudníku a využití ultrazvuku v urgentní medicíně.
Brněnské dny UM v číslech: celkem bylo zaregistrováno 568 účastníků, z toho 223 lékařů, mimo zástupce záchranných služeb z celé ČR se účastnili i zástupci z FN, UP, traumatologií a oddělení ARO
krajských i městských nemocnic. Na konferenci zaznělo celkem 40 prezentací v hlavním programu, 8
prezentací v posterové sekci, 2 prezentace zazněly z úst zahraničních hostů. V rámci BD se konalo 5
pracovních setkání a 3 výukové workshopy. Věřím, že i tato čísla jsou dokladem postupně se zvyšující
kvality a pevně doufám, že se nastavený trend podaří udržet i nadále. Pořádání konference zajistila,
jako v posledních několika letech, agentura Symma.
Letní dětský tábor
Tradiční letní dětský tábor, který ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského
kraje, p. o. pořádal spolek Víkenďáci proběhl ve dnech 9. – 22.7.2016 v Herolticích u Tišnova. Pobytu
se účastnilo celkem 198 dětí ve věku 6 – 16 let. Na děti čekalo celotáborové dobrodružství motivované
příběhy Walta Disneyho. Malí táborníci během pobytu zažili nejenom zápolení v tematických hrách a
soutěžích, ale také koupání v bazénu, den nafukovacích atrakcí, celodenní výlet, přespání pod širákem,
napínavé noční hry, diskotéky nebo vaření v kotlíku na otevřeném ohni nebo diskotéku s DJ s míchanými koktejly.
Jedním z překvapení byla návštěva populárního zpěváka Voxela, který za dětmi dorazil i se svou kapelou. Velký úspěch také sklidila ukázka výcviku vodících psů. Během celodenního výletu děti navštívily
hrad Veveří, Bongo park v Brně a adrenalin centrum, kde si vyzkoušeli jízdu na čtyřkolkách, lanové
překážky a mnoho dalšího. V rámci dne IZS táborníky navštívili záchranáři ZZS JmK, kteří děti hravou
formou seznámili se základy poskytování první pomoci, děti si měly možnost prohlédnout sanitní vozidlo
a na závěr si zasoutěžily ve znalostech z první pomoci.
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Dokončení projektu První pomoc pro prvňáčky
ZZS JmK se společností Zentiva zrealizovala projekt, v němž záchranáři učili žáky 1.tříd základních škol
principům první pomoci. Pilotní projekt proběhl už v roce 2014 ve Středočeském kraji. Prvňáky na jižní
Moravě školilo celkem 18 profesionálních lektorů od listopadu 2015 do června 2016. Za tu dobu zdravotničtí záchranáři navštívili 230 škol, ve kterých proškolili přes 8.700 žáků. Zábavným způsobem se
děti učily, jak resuscitovat, ošetřit zraněného, ale i komunikovat s operátorem na tísňové lince.
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. Spolupracovali jsme
rovněž s řadou rozhlasových a televizních stanic. Ve spolupráci s mluvčími ostatních záchranných služeb byly pravidelně zveřejňovány varování a doporučení pro občany jak předcházet úrazům a onemocněním a jak případně postupovat, pokud k něčemu takovému dojde.

1.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů
Z prostředků státního rozpočtu na připravenost poskytovatele ZZS 006E ca řešení mimořádných událostí a krizových situací bylo vyčerpáno 14.477 tis. Kč.
Z fondu zábrany škod jsme získali finanční prostředky na pořízení 30 ks přístrojů pro umělou plicní
ventilaci v objemu 2.831 tis. Kč.
Darem jsme získali finanční prostředky ve výši 302 tis. Kč na aplikaci pro mobilní telefony Záchranka.
K této aplikaci jsme získali i věcné dary v hodnotě 683 tis. Kč.

1.1.6 Řešení mimořádné události, při níž bylo ohroženo zdraví nebo život, majetek
V roce 2016 nedošlo v JmK k žádné mimořádné události II. – IV. stupně. Mimořádných událostí I. stupně
bylo vícero – nejvýznamnější byly:
-

Dopravní nehoda dne 20.1.2016, autobus na boku – Ostrov u Macochy – celkem 6 zraněných, z toho
1 těžce,

-

Požár bytového domu dne 09.2.2016, v Boskovicích – celkem 5 zraněných, z toho 2 těžce,

-

Únik neznámé látky dne 24.2.2016 v Brně, Řečkovicích na poště, následně potvrzen formaldehyd,
celkem zraněno 8 lidí,

-

Dopravní nehoda na dálnici D1 dne 10.5.2016, 169,5. km směr Praha, celkem 8 zraněných, z toho
1 x těžce, 3 x středně těžce,

-

Požár v Mahenově divadle dne 20.5.2016, evakuace cca 400 dětí, celkem ošetřeny 4 osoby,

-

Dopravní nehoda dne 05.7.2016 u Tvarožné, srážka osobního a nákladního vozidla, celkem 5 zraněných, z toho 2 x exitus, 1 x těžce, 1x středně těžce,

-

Požár bytového domu dne 06.7.2016 v Brně – Žižkova, celkem 25 osob evakuováno, z toho ošetřeno
10 osob,

-

15.08.2016 MU I. stupně Brno – Krkoškova DN 2 OA – celkem 6 zraněných, z toho 3 x středně
těžce,

-

Dopravní nehoda dodávky dne 21.8.2016, dálnice D2 – 7. km směr Břeclav, celkem 7 zraněných,
z toho 1 x těžce, 3 x středně těžce,

-

Dopravní nehoda dne 13.9.2016, srážka vlaku a traktoru – celkem 5 zraněných, z toko 1 x exitus,

-

Požár bytového domu dne 30.10.2016, v Brně – Chalabalova – evakuace celého domu, 40 bytů,
celkem ošetřeny 2 osoby,

-

Požár bytového domu dne 13.11.2016 v Brně - Vlhká, celkem ošetřeno 6 nadýchaných osob,

-

Dopravní nehoda, srážka osobního a nákladního automobilu dne 3.12.2016, Brno x Jihlavská x
Heršpická, celkem 4 zranění, z toho 1 x exitus, 2 x těžce,
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Dopravní nehoda dodávky dne 25.12.2016, dálnice D2 2. km směr Břeclav, celkem 6 zraněných,
z toho 1 x exitus, 4 x těžce.

1.2 Poskytování zdravotnické záchranné služby
(viz tab. č. 1 a 2)
Zdravotnickou záchrannou službou se rozumí péče o osoby postižené náhle vzniklou poruchou, ohrožující 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 cílovém zdravotnickém zařízení.
Formy poskytování ZZS se v roce 2016 řídily podle následujících norem a objektivních skutečností:
-

zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních 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 kompetencí, kdy tito zaměstnanci provádějí odborné výkony, donedávna svěřené pouze lékařům,

-

trvalým nedostatkem lékařů.

Dopady změněného systému nové koncepce poskytování ZZS na území JmK zavedené v roce 2013 i
aktuální výpadky lékařů na VS kde sloužit měli (několikrát se v průběhu letních prázdnin toto stalo z důvodu akutního nedostatku lékařů), byly podrobně během celého roku monitorovány a vyhodnocovány.
Nedošlo ani k jednomu případu, kdy by nebyl lékař k dispozici, kdy jej bylo vzhledem k tíži zdravotní
limitace pacienta potřeba. Dojezdové časy našich výjezdových skupin na místa událostí byly plně v souladu se zněním legislativy.
Pokrytí Jihomoravského kraje výjezdovými základnami a výjezdovými skupinami ke 31.12.2016, viz příloha č. 1.
V roce 2016 bylo na území Jihomoravského kraje realizováno celkem 97.173 výjezdů. Procentuální
rozložení výjezdů v rámci Jihomoravského kraje ukazuje následující graf.

8%
7%
12%
49%
8%

Brno-město
Brno-venkov
Blansko
Břeclav
Hodonín
Vyškov
Znojmo

8%
8%
Graf č. 1 Podíl jednotlivých ÚO na všech výjezdech

V jednotlivých ÚO a VZ byly počty výjezdů následující:
V ÚO Blansko bylo zrealizováno celkem 7.406 výjezdů, z toho ve VZ Blansko 3.420 výjezdů, ve VZ
Boskovice 3.190 výjezdů a ve VZ Velké Opatovice 796 výjezdů.
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11%

46%

Blansko
Boskovice
Velké Opatovice

43%

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

V ÚO Brno bylo zrealizováno celkem 56.011 výjezdů, z toho 55.162 výjezdů pozemními složkami a 849
vzletů provedla letecká záchranná služba. Z celkového počtu pozemních výjezdů bylo provedeno ve VZ
Brno 47.769, ve VZ Ivančice 3.525, ve VZ Pohořelice 1.691 a ve VZ Tišnov 3.026 výjezdů.
5%

3%

6%

29%

2%

31%

Brno-Bohunice
Brno-Černovice
Brno-Ponava
LZS
Ivančice
Tišnov
Pohořelice

24%
Graf č. 3 ÚO Brno - podíl jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Brno

V rámci města Brna bylo procentuální rozložení počtu výjezdů realizovaných výjezdovými skupinami
následující:
2%
33%

36%

Brno-Bohunice
Brno-Černovice
Brno-nám.28.řjna
LZS

29%
Graf č. 4 VZ Brno – rozložení počtu výjezdů dle umístění VZ

V ÚO Břeclav bylo provedeno celkem 8.260 výjezdů, z toho ve VZ Břeclav 5.278, ve VZ Hustopeče
1.422 a ve VZ Mikulov 1.560 výjezdů.
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19%

Břeclav
Hustopeče
Mikulov

17%
64%

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

V ÚO Hodonín to bylo celkem 11.653 výjezdů, z toho ve VZ Hodonín 3.886, ve VZ Kyjov 3.629, ve VZ
Veselí nad Moravou 3.217 a ve VZ Velká nad Veličkou 921 výjezdů.
8%
33%
Hodonín
Kyjov
Veselí n.M.
Velká n.V.

28%

31%
Graf č. 6 ÚO Hodonín - podíl jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Hodonín

V ÚO Vyškov bylo provedeno celkem 6.370 výjezdů, z toho ve VZ Vyškov 3.450, ve VZ Slavkov 1.866
a ve VZ Bučovice 1.054 výjezdů.

29%
Vyškov
Bučovice
54%

Slavkov

17%

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

V ÚO Znojmo bylo realizováno celkem 7.473 výjezdů, z toho ve VZ Znojmo 5.589, ve VZ Hrušovany
nad Jevišovkou 1.176 a ve VZ Šumná 708 výjezdů.
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Znojmo
Hrušovany n.J.
Šumná
75%

Graf č. 8 ÚO Znojmo - podíl 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 Jihomoravského 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. Za největší loňskou akci
považujeme »Hokejové hry Brno 2016«, které se konaly v lednu v Brně na stadionu Za Lužánkami 3.1.
2016 hrál HC Kometa Brno versus HC Škoda Plzeň (návštěvnost 18.514 diváků) a 8.1.2016 hrál HC
Kometa Brno proti HC Sparta Praha (návštěvnost 21.502 diváků). V dubnu 2016 jsme poskytovali zdravotnickou asistenci na akci »Hokejový turnaj hráčů do 21-ti let« v Hodoníně. Dále jsme zajišťovali
v červnu akci »Brno - město uprostřed Evropy« s řadou ohňostrojů. Pravidelně jme pak v průběhu celého roku zajišťovali zdravotnické asistence při hokejových utkáních hokejového klubu HC Kometa Brno
a fotbalových utkání FC Zbrojovka Brno.

1.2.1 Informace o příjmu, zpracování a vyhodnocování tísňových výzev a určení nejvhodnějšího 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 Jihomoravského kraje, které vyhodnocuje a podle stupně naléhavosti a závažnosti stavu rozhoduje o nejvhodnějším 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 využívá k jejich navigaci satelitní polohový systém, což umožňuje minimalizovat čas dojezdu k pacientům.
Krajské zdravotnické operační středisko dále velmi významně participuje na zajištění návaznosti přednemocniční a nemocniční neodkladné péče tím, že:
-

avizuje příjezd ZZS s nemocným či raněným na cílovém nemocničním pracovišti, předává zde nezbytné anamnestické údaje, popř. zprostředkuje telefonický kontakt zasahujícího lékaře RLP s lékařem cílového pracoviště,
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 zabezpečuje tzv. dispečink volných lůžek, tj. nejméně 2x denně zjišťuje volnou lůžkovou kapacitu
především na odděleních neodkladné 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.
Klíčová je role krajského zdravotnického operačního střediska i při výskytu mimořádné události s hromadným 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 svolávání zaměstnanců a vedoucích pracovníků, oznámení MU hejtmanovi kraje a krizovému štábu kraje a především 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 neodkladné péče včetně převozů v rámci transplantačních programů.
V roce 2016 bylo na tísňové lince přijato celkem 193.123 hovorů. Z tohoto počtu bylo 85.829 akcí realizováno prostředky ZZS JmK a představovalo 97 173 výjezdů, 5.104 akcí bylo předáno k realizaci soukromým dopravcům a LSPP, 721 akcí bylo předáno jiným ZZS, 424 akcí bylo předání policejním složkám a 8.270 akcí bylo stornováno z různých důvodů, např., že jednu akci ohlásilo několik volajících,
volající následně akci zrušili, apod.

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
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 zdravotnické 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 1,17 mil. obyvatel na rozloze 7.196 km 2, 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
2013, poskytujeme na vyžádání výjezdovou skupinu RZP z Velkých Opatovic k zajištění ZZS i na Jevíčsku 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 2016 bylo takových případů mezikrajské spolupráce zrealizováno celkem 321.
Významnou událostí bylo podepsání mezistátní smlouvy o přeshraniční spolupráci mezi ČR a Rakouskem 21.1.2017 ve Znojmě a podpis dohody o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem dne 29.9.2016.
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Obr. 2: Podpis Dohody o přeshraniční spolupráci mezi JmK a Dolním Rakouskem
Byl zahájen projekt Společně ke zdraví, financovaný z prostředků EU. Cílem je hlavně propojení operačních středisek Dolního Rakouska a KZOS JmK. Předpokládáme, že v roce následujícím už spolupráce složek ZZS Dolního Rakouska a JmK začne mít konkrétní podobu.
Kvalita poskytované ZZS se odvíjí rovněž od materiálně-technického vybavení, zejména sanitních vozidel a také zdravotnické techniky a zázemí pro zdravotnické pracovníky. V roce 2016 byly uvedeny do
provozu 2 nové výjezdové základny, a to v Brně – Ponavě a ve Znojmě.
Kvalita zdravotní péče je především závislá na vzdělaném a erudovaném personálu. V roce 2016 pokračovalo již 4. rokem interní vzdělávání, jehož výsledkem je, že zaměstnanci získají teoretické znalosti
dle nejnovějších poznatků Společnosti pro urgentní medicínu a medicínu katastrof. Bylo stanoveno tzv.
nepodkročitelné minimum poskytované péče naší organizací, a to v oblasti zajištění dýchacích cest,
KPCR všech věkových skupin se zaměřením na novorozence a děti, problematiku porodu mimo zdravotnické zařízení.
Palčivým problémem je dlouhodobý nedostatek lékařů v organizaci. Důvodem je významná profesní
expozice, náročnost a neatraktivnost povolání. Je třeba v této souvislosti připomenout i riziko zvyšujících
se případů soudních sporů, které jistě nepřispívá k výraznému zájmu lékařů o tento obor. Další důležitou
limitací v získávání nových, a zejména mladých lékařů, je postgraduální systém výchovy lékařů. Průměrný věk lékařů, kteří pracují v organizaci v pracovním poměru, se začíná snižovat. Zatímco v roce
2015 byl průměrný věk 49,1 roku v roce 2016 to bylo 48,3 roku.
ZZS JmK se od roku 2012 podílí na realizaci pilotního projektu rozmístění automatických externích defibrilátorů (AED) ve spolupráci s Magistrátem města Brna a dalšími partnery. Nejprve byly rozmístěny
AED na území brněnské aglomerace, posléze i v celém Jihomoravském kraji. V roce 2014 byly zařazeny jednotky HZS a od roku 2015 byla realizována spolupráce s Policií ČR, Krajským ředitelstvím
Jihomoravského kraje. Z původního pilotního projektu se stal fungující ověřený systém, který je vzorem
pro zavádění v ostatních krajích ČR a vede k zlepšení přežití pacientů postižených v terénu vznikem
náhlé zástavy oběhu. V roce 2016 byly vybaveny přístroji AED další jednotky Policie a HZS. ZZS zajišťuje kompletně správu systému, zaškolování a pravidelné proškolování v resuscitaci s AED. V systému
bylo ke konci roku 2016 registrováno 122 AED, a to jak veřejných, tak soukromých vlastníků. Krajské
zdravotnické operační středisko ZZS JmK aktivuje tento systém v případě příjmu tísňové výzvy o vzniku
náhlé zástavy oběhu v terénu tak, aby byla zajištěna co nejrychlejší pomoc, ještě před příjezdem týmů
záchranné služby. V roce 2017 jsou naplánovány další aktivity na podporu a rozvoj systému plošného
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rozmístění AED v JmK a systému First respondera. Aktuální informace o systému, včetně seznamu
AED je na www.aedjmk.cz.

1.2.3 Informace o dopravě raněných, nemocných a rodiček v podmínkách poskytování
zdravotnické záchranné služby mezi zdravotnickými zařízeními
Součástí činnosti ZZS JmK jsou i sekundární transporty, které rozlišujeme na neodkladné a odkladné
(plánované). V průběhu roku 2016 bylo realizováno celkem 4.151 sekundárních transportů, z toho v režimu RLP 901 a v režimu RZP 3.250. Tyto transporty však patří k minoritní části zásahů ZZS.
Neodkladné sekundární transporty jsou v převážné míře transporty pacientů ze zdravotnických zařízení
nižšího typu (okresní nemocnice) na pracoviště vyššího typu (fakultní nemocnice), která jsou schopna
poskytovat specializovanou zdravotní péči. Tyto transporty byly prováděny výjezdovými skupinami RLP,
RZP a LZS.
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 raněných, nemocných a rodiček v podmínkách poskytování
zdravotnické záchranné služby 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 ve velké míře poskytována soukromými zdravotními přepravci. Přesto organizace v uplynulém roce uskutečnila 1 repatriační transport českého občana ze Slovenska.

1.2.5 Informace o poskytování zdravotnické záchranné služby při likvidaci zdravotních
následků hromadného postižení zdraví
V roce 2016 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 2016 poskytovala ZZS JmK ve spolupráci se společností ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. výjezdovou skupinu LZS s volacím znakem Kryštof 04. Posádku vrtulníku H135 T2+ standardně tvoří pilot,
zdravotnický záchranář s kvalifikací TCM a lékař. V denní směně byla posádka přítomna na heliportu
LZS, v noční směně byla základna LZS obsluhována kombinovanou posádkou LZS a RV se základnou
na výjezdovém stanovišti Brno-Černovice.
Základní zásahovou oblastí je Jihomoravský kraj a část Zlínského a Pardubického kraje. V době od
soumraku do úsvitu poskytoval Kryštof 04 své služby i polovině kraje Vysočina a části kraje Olomouckého.
Po výcviku a zkušebním provozu v roce 2015 prováděla v roce 2016 posádka LZS Kryštof 04 standardně noční lety za využití přístroje pro noční vidění, tzv. NVG (Night Vision Googles). Za celý rok bylo
s pomocí NVG provedeno 55 přistání do neznámého terénu a 66 na heliport s nočním provozem.
Celkem v roce 2016 realizovala výjezdová skupina LZS 849 vzletů, z toho 705 primárních akcí a 144
sekundárních. Nalétáno bylo 601 hodin 20 minut.
Společnost ALFA-HELICOPTER, spol. s r.o. ukončila ke 31.12.2016 svoji činnost a na zajištění LZS v
Jihomoravské kraji se již dále nepodílí. Za její přínos k rozvoji LZS v ČR a zejména v JmK jí náleží
poděkování. LZS od 1.1.2017 bude provozovat Letecká služba Policie ČR.
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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 systému, 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 2016 nedošlo při těchto činnostech k problémům, které by si vyžádaly nutnost systémových změn.
V průběhu roku 2016 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 zdravotnických zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a biologických
materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné
péče
Během uplynulého roku jsme realizovali 62 převozů v rámci rychlé přepravy odborníků, léků, krve a
biologických materiálů. Z tohoto počtu bylo provedeno 43 převozů zdravotnických pracovníků – členů
transplantačních a operačních týmů, 8 převozů tkání, orgánů a biologického materiálu, transfúzních
přípravků a léků a 11 ostatních převozů, souvisejících s transplantacemi.

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.
Vývoj koncepce činnosti ZZS při MU
Nastavení koncepce a příprava zaměstnanců a systémů ZZS JmK na mimořádné události a krizové
situace je hlavní úkolem oddělení krizové připravenosti. Tento úkol je plněn především plánováním,
přípravou, organizací a také vyhodnocením cvičení IZS, inovací postupů na základě výsledků cvičení a
také promítnutí těchto změn do traumatologického plánu.

Obr.3 : Koncepce krizové připravenosti ZZS JmK
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Koncepce krizové připravenosti – technika:
Na každém územním oddělení, na PS HZS je deponován vozík pro MU, který je na žádost KZOS transportován na místo MU, stejně jako stan pro MU. V roce 2016 byly tyto prostředky využity pouze pro
zajištění velkých akcí a cvičení IZS. Všechny „ostré“ vozy ZZS jsou vybaveny taškou pro MU, které
obsahují karty postupu na místě MU, označení zdravotníků i stanoviště PNP, odsunové karty a třídící
karty pro pacienty. KZOS disponuje unikátním systémem svolávání s možností odpovědní SMS, zdravotníci jsou vybaveni komunikačními prostředky i pro hlučné prostředí. V roce 2016 byly dokončeny
všechny karty postupu, tzv. checklisty:
−
−
−
−
−

pro MU s hromadným postižením osob,
pro MU s podezřením na vysoce nebezpečnou nemoc,
krizové stěhování KZOS,
únik plynu v budově Kamenice,
hlášení nástražného výbušného systému na tísňovou linku

Operátoři KZOS jsou v současné době vybaveni funkčními záložními prostředky v případě nutnosti krizového opuštění zdravotnického operačního střediska či selhání techniky na KZOS. Po domluvě s KOPIS HZS bylo zřízeno záložní dispečerské pracoviště na KOPIS HZS Brno, nyní ve formě dvou pultů.
Pro krizové opuštění dispečinku má každý operátor připraveno zavazadlo se základními komunikačními
prostředky a nezbytnou papírovou dokumentací. Podobné zavazadlo má pro případ zasedání krizového
štábu kraje a ZZS také člen stálé pracovní skupiny JmK a člen krizového štábu ZZS.
V roce 2016 došlo k pořízení nové techniky:
1. vozidlo pro biohazard tým s možností transportu morbidně obézních pacientů
2. vozidlo pro krizovou připravenost s lepší prostupností terénem s možností transportu beden pro MU,
možností zřízení záložního operačního střediska o 2 operátorech.
Koncepce krizové připravenosti v oblasti vzdělávání:
OKPV si uvědomuje nutnost přípravy všech zaměstnanců na podobné události. V roce 2016 byly uspořádány kurzy výcviku pro MU s hromadným postižením osob pro složku ZZS a IZS, výcvik MU pro
KZOS, všichni zaměstnanci se účastnili výcviku vyplňování třídících a identifikačních karet pro MU. Nedílnou součástí řešení mimořádné události s hromadným postižením osob je inspektor provozu. Díky
praxi, kdy řeší prakticky všechny větší nehody, je výborným manažerem na místě MU, přijíždějící VS se
mohou soustředit pouze na péči o pacienty.

Obr.4: Výpis vzdělávání zaměstnanců v oblasti krizové připravenosti
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Obr.5: Výcvik složek IZS – MU s hromadným postižením osob, ŠVZ HZS Brno
Oddělení krizové připravenosti ZZS JmK se již pravidelně podílí na přípravě plánů cvičení na vždy následující rok a také drtivé většiny cvičení se aktivně účastní. V roce 2016 byly procvičeny následující
typové činnosti:
−

STČ 09/IZS Mimořádná událost s velkým počtem zraněných,

−

STČ 10/IZS Nebezpečná porucha plynulosti provozu na dálnici,

−

STČ 08/IZS Dopravní nehoda,

−

STČ 12/IZS Poskytování psychosociální pomoci,

−

MU únik chemické látky,

−

MU podezření na vysoce nebezpečnou nemoc,

−

MU evakuace sociálního zařízení,

−

a další.

Rok 2016 se vyznačoval přípravou cvičení tzv. „prověřovacích“. Jedná se o prověření postupů, kdy
cvičící neznají podrobnosti a nemají předchozí situační povědomí o procvičovaném zásahu. Mezi největší cvičení patřilo:
−
−
−

−

noční cvičení Únik chemické látky. Toto cvičení se vyznačovala řadou nej.: dosud neprocvičované téma, velký počet zraněných, velký počet zasahujících, noční hodina,
dalším prověřovacím cvičením bylo cvičení Dálnice 2016, kde se nacházelo 59 zraněných pacientů v první době cvičení a další dva pak v druhé době cvičení,
prověřovací cvičení Dopravní nehoda v tunelu – vzhledem k plánovanému času cvičení v sobotu v 6:30 se toto cvičení uskutečnily výjezdové skupiny ze směny, které se o „cvičení“ dozvěděly až přímo na místě nehody. Došlo k reálnému procvičení SPP pro brněnské tunely,
posledním prověřovacím cvičením byl zásah u pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou
nemoc, kde byla poprvé vyzkoušena činnost standardní výjezdové skupiny ZZS ve spolupráci
s biohazard týmem.
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Obr.6: Cvičení dálnice 2016 – nehoda autobusu

Obr.7: Cvičení dálnice 2016 – nehoda autobusu
Díky pravidelnému cvičení výjezdových skupin i trénování IP v pozici vedoucí zdravotnické složky můžeme zvyšovat i náročnost jednotlivých cvičení. I přes vysokou náročnost obou zmiňovaných se zlepšují
výsledky, viz tabulka. Hlavním ukazatelem je:
−
−

čas odvezení prvního „červeného“, tj. kriticky nemocného pacienta po příjezdu první VS na
místo události,
čas odvezení všech „červených“, tj. kriticky nemocných po příjezdu první VS na místo události.

Na základě zkušeností ze cvičení lze konstatovat, že zasahující složky postupují dle zásad medicíny
katastrof, dokáží koordinovat svoje síly a prostředky a také velmi dobře spolupracovat na místě zásahu.
Během cvičení byl identifikován pouze 1 zásadní problém a tím byla velmi omezená funkčnost mobilního
operačního střediska ve ztížených podmínkách – velké teplo, slunce. Byly identifikovány další náměty
ke zlepšení činnosti na místě MU, které by mohly mít vliv na zvýšení efektivity a spolupráce na místě
MU mezi složkami IZS. Závěrem lze konstatovat, že ZZS JmK je velmi dobře připravena na zvládnutí
řešení mimořádných událostí v kraji.
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Obr.8: Poslední návštěva sanitek a záchranářů v budově „na křížku“ se uskutečnila v rámci cvičení Únik
chemické látky
Přehled mimořádných událostí za rok 2016, zdroj: svolávání S.O.S.
1. 20. 01. 2016 - MU I. Stupně - DN Tunel hlinky – TIR + OA – 2 lehce zranění
2. 20. 01. 2016 - MU I. Stupně - DN BUS na boku – Ostrov u Macochy – celkem 6 zraněných,
z toho 1 těžce
3. 09. 02. 2016 - MU I. Stupně - Požár bytového domu Boskovice – celkem 5 raněných,
4. z toho 2x těžce, 1x středně těžce, 2x lehce
5. 24. 02. 2016 - MU I. Stupně - Brno, Řečkovice – pošta – únik neznámé látky, následně potvrzen
formaldehyd, celkem zraněno 8 lidí, z toho 7 ošetřeno na místě, 1 x odvoz ZZ
6. 16. 03. 2016 - MU I. Stupně - Brno – Úvoz – CVIČENÍ IZS – únik chemické látky
7. 04. 05. 2016 - MU I. Stupně - Luleč, okr. VY – nález letecké pumy, 11 osob evakuováno, 1
osoba ošetřena na místě
8. 10. 05. 2016 - MU I. Stupně - DN – D1 – km 169,5 km směr Praha, celkem 8 zraněných, z toho
1 x těžce, 3 x středně těžké, 4 lehce
9. 20. 05. 2016 - MU I. Stupně - Brno – Mahenovo divadlo – Požár divadla – evakuace cca 400
dětí, celkem ošetřeny 4 osoby, ponechány na místě
10. 25. 05. 2016 - MU I. Stupně - Brno – Bystrc – Stará dálnice – prověřovací cvičení IZS – DN
BUS + OA
11. 05. 07. 2016 - MU I. Stupně - Tvarožná – DN – OA + NA, celkem 5 zraněných, z toho 2 x exitus,
1 x těžce, 1x středně těžce, 1 x lehce
12. 06. 07. 2016 - MU I. Stupně - Brno – Žižkova – požár bytového domu, celkem 25 osob evakuováno, z toho ošetřeno 10 osob, do ZZ převezeno 9 osob
13. 15. 08. 2016 - MU I. Stupně
- Brno – Krkoškova DN 2 OA – celkem 6 zraněných, z toho 3
středně těžce, 3 lehce
14. 21. 08. 2016 - MU I. Stupně - DN dodávky – D2 – 7 km směr Břeclav, celkem 7 zraněných,
z toho 1 těžce, 3 středně těžce, 3 lehce
15. 13. 09. 2016 - MU I. Stupně - Lidéřovice – DN vlak + traktor – celkem 5 zraněných, z toko 1
exitus, 4 lehce
16. 17. 09. 2016 - MU I. Stupně - Brno – Husovický tunel - DN 2OA – PROVĚŘOVACÍ CVIČENÍ IZS
17. 30. 10. 2016 - MU I. Stupně - Brno – Chalabalova, požár bytového domu – evakuace celého
domu- 40 bytů, celkem ošetřeny 2 osoby, 1 odvezena ZZ
18. 13. 11. 2016 - MU I. Stupně - Brno – Vlhká, požár bytového domu, celkem ošetřeno 6 nadýchaných osob, ponechány na místě
19. 03. 12. 2016 - MU I. Stupně - DN OA + NA – Brno, Jihlavská x Heršpická, celkem 4 zranění,
z toho 1 exitus, 2 těžce, 1 středně těžce
20. 25. 12. 2016 - MU I. Stupně - DN dodávky – D2 - 2 km – směr Břeclav, celkem 6 zraněných,
z toho 1 exitus, 4 těžce, 1 středně lehce
Přehled zajištění velkých sportovních akcí
ZZS JmK ve spolupráci s přípravným výborem a dalšími složkami IZS zajišťovala bezpečnost průběhu
Winter games 2017 – utkání hokejových týmů pod širým nebem na mobilní tribuně ve dnech 3. – 8. 1.
2016, mezi nejexponovanější utkání patřilo:
−

utkání HC Kometa Brno vs. HC Škoda Plzeň: 18.514 fanoušků (rizika: námraza na tribuně,
hypotermie, pád tribuny, velké množství lidí na mobilních tribunách),
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utkání HC Kometa Brno vs. HC Sparta Praha (rizika: exponovaný čas pátek odpoledne, předskokan skupina Kabát, nízká teplota, velké množství fanoušků, složení fanoušků): 21.500 diváků.

I přes značné množství diváků byl počet ošetřených pacientů relativně nízký – celkem 24. Jednalo se
převážně o hypotermie a pády v důsledku ebriety či námrazy. Do zdravotnického zařízení byli, i díky
zřízení mobilního zdravotnického pracoviště (vytápěný stan), transportováni pouze 3 pacienti.
−

3. 1. 2016 – ošetřeno 14 osob,

−

7. 1. 2016 – ošetřeny 2 osoby,

−

8. 1. 2016 – ošetřeno 8 osob.

Obr.9: Winter games 2016
I v příštím roce nás čeká řada úkolů: dokončení projektu vzdělávání HZS a operačních středisek, vozidlo
pro transport 6 ležících pacientů, projekt výstavby nového vzdělávacího centra umožňujícího reálnější
simulace a kvalitnější výuku našich zaměstnanců, příprava řady cvičení IZS krajských i celostátního a
nový systém vzdělávání našich zaměstnanců.

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
Externí vzdělávání
ZZS JmK považuje vzdělávání za nedílnou součást činnosti ZZS JmK. Výuka se soustředí na všechny
složky ošetřovatelského procesu:
−
−
−

laickou veřejnost,
profesionální zdravotníky,
složky IZS.

ZZS JmK je od roku 1997 detašovaným pracovištěm pro klinickou přípravu v oboru urgentní medicína.
Ve spolupráci s NCO NZO Brno zajišťuje ZZS JmK praktickou část výuky v oboru urgentní medicína pro
zdravotnické záchranáře a řidiče vozidel ZZS. ZZS JmK dále umožňuje praktické stáže studentům medicíny i lékařům v postgraduálním vzdělávání. Teoretická výuka v rámci postgraduálního vzdělávání je
zajištěna na NCO NZO, kde se mnoho kolegů lékařů i zdravotnických záchranářů podílí na výuce, naši
lékaři i záchranáři se podílí i na pregraduální výuce studentů medicíny i zdravotnických záchranářů či
záchranářů se specializovanou způsobilostí v oboru urgentní medicína. Odborné stáže absolvuje každý
den v průměru 10 stážistů jako další členové výjezdových skupin. Na této odborné praxi se podílí
všechna územní oddělení ZZS JmK. Stáže probíhají také na krajském zdravotnickém operačním středisku. Významnou částí odborné praxe jsou vzdělávací akce pro složky IZS – převážně HZS a PČR.
V rámci dohody mezi HZS JmK, PČR a ZZS jsou zajišťovány odborné stáže ve výjezdových skupinách
pro skupinu příslušníků hasičského záchranného sboru se zdravotnickým vzděláním, vybrané členy
Českého červeného kříže a příslušníky Policie ČR a Městské policie Brno.
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Interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců
V roce 2016 probíhalo interní vzdělávání zdravotnických pracovníků jednotně s hlavním tématem resuscitace. Téma bylo zvoleno na základě publikace nových resuscitačních postupů KPR guidelines
2015 na podzim roku 2015. Téma bylo doplněno ještě o výuku vyplňování třídících karet, které bylo
identifikováno na základě vyhodnocení cvičení IZS. Výuka resuscitace probíhala na pokročilém simulátoru SimMan, který byl zařazen do výuky v roce 2015 a na dvou nových simulátorech na výuku KPR.
Všechny simulátory umožňují realistikou výuku a také zpětnou vazbu kvality KPR. Školení se účastnili
lékaři, záchranáři i řidiči vozidel ZZS. Operátoři KZOS absolvovali specifická témata – nabírání tísňové
výzvy, seznámení s novými checklisty pro KZOS, nácvik krizového stěhování operačního střediska, mapové podklady a další. Všechny školící termíny byly pro NLZP akreditovány u Komory záchranářů a
všichni NLZP tak obdrželi 4 kredity do celoživotního vzdělávání. V roce 2016 bylo vypsáno 21 termínů
a školení absolvovalo téměř 580 zaměstnanců ZZS JmK.
Oddělení vzdělávání připravilo v loňském roce i řadu dalších seminářů a kurzů:
− školení instruktorů výcviku – vzdělávání lektorů ZZS JmK před zahájením celokrajského školení,
které slouží k upevnění znalostí a instruktorských dovedností pro každého lektora ZZS JmK, 3 denní
školení,
− kurzy pro zaměstnance s povinností řízení vozidel s výstražnými světly Defenzivní jízda jako základní 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 + praxe v provozu,
− kurz první pomoci, resuscitace s AED, třídění START pro instruktory Policie ČR,
− dvoudenní teoreticko - praktické kurzy Řešení mimořádné události s hromadným postižením osob.
Kurzy jsou určeny pro zaměstnance ZZS i další složky IZS a jsou pořádány ve spolupráci se ŠVZ
HZS ČR,
− pokračovaly kurzy v rámci udržitelnosti projektu dalšího vzdělávání pro zdravotnické zaměstnance
v Jihomoravském kraji. Výukový materiál ke kurzům je dostupný na webových stránkách projektu a
je využíván i pro vzdělávání našich zaměstnanců.
Soutěže a metodická cvičení
V roce 2016 pořádala ZZS JmK již osmým rokem odbornou vzdělávací akci spojenou s kvalifikací k
účasti na mezinárodní soutěž Rallye Rejvíz 2016, tzv. »Malou jihomoravskou Rallye Rejvíz«. Soutěž se
zařadila do programu v rámci oslav 10 let vzniku jednotné ZZS v Jihomoravském kraji. Tentokrát posádky nezůstaly v areálu ŠVZ, ale měly možnost řešit scénáře na různých atraktivních místech města
Brna – hrad Špilberk, nejvyšší budova v ČR - AZ Tower, brněnské podzemní kolektory a další zajímavé
lokality. Posádky ZZS JmK prokázaly vysokou odbornou úroveň. Posádka RLP z Boskovic se stala absolutním vítězem soutěže, svoje kvality navíc stvrdila i prvním místem na soutěži »Záchrana« na Slovensku.

Obr.10: Absolutní vítězové – tým RLP Boskovice
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I v mezinárodní soutěži Rallye Rejvíz 2016 dosáhly naše posádky významných úspěchů:
− 1. místo v kategorii Zlaté sluchátko,
− 3. místo v kategorii RZP,
− 3. místo v kategorii RLP.
Významných úspěchů dosáhli naši zaměstnanci i na dalších odborných metodických zaměstnáních:
−
−
−

3. místo v kategorii ZZS na XI. ročníku Memoriálu Jindřicha Šmause v Rokycanech
1. místo na soutěži Traumadom (Slovensko)
1. místo na soutěži Záchrana (Slovensko)

1.2.11

Počet cizinců ošetřených organizací v členění dle státní příslušnosti

V roce 2016 jsme ošetřili 396 cizinců samoplátců. Samoplátci jsou ponejvíce z Ukrajiny, Ruska, Rakouska, Polska, Německa, Vietnamu, Velké Británie, Maďarska. 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 jednotlivých územních oddělení, výjezdových základen a ekonomického úseku. Provozní činnosti zahrnují podatelnu, pokladny, informačně-komunikační činnosti, ostrahu objektů, úklid, opravy a údržbu majetku,
zásobování a skladové hospodářství a správu budov.

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. Zajišťuje rovněž oběh interní pošty v rámci všech pracovišť organizace v celém Jihomoravském kraji.

1.3.1.2 Pokladny
V ZZS JmK bylo k 31.12.2016 celkem 8 pokladen, z toho 5 v českých korunách, jedna v EUR, jedna
v USD a jedna v RSD. Z hlediska umístění se po jedné pokladně nacházejí v ÚO Blansko, 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 3 pokladny na drobné nákupy a příjem úhrad
za poskytnutou zdravotní péči na ÚO Blansko, Hodonín a Vyškov. Pokladní operace zajišťují pracovnice
ekonomického úseku, na ÚO ekonomicko-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
Informačně-komunikační činnosti zajišťovalo informačně komunikační oddělení. Byl to provoz počítačové sítě po stránce hardwaru i softwaru, provoz radiového a telefonního spojení, telefonních ústředen,
výstražných, zvukových a světelných zařízení na vozidlech, drobné opravy elektrických zařízení na vozidlech a budovách a provoz záložních zdrojů elektrické energie. Při jejich údržbě spolupracovalo s dodavatelskými firmami. Provádělo měsíční vyúčtování telefonního provozu organizace a předávalo podklady do účtárny a vedoucím pracovníkům. Zajišťovalo podporu uživatelům výpočetní techniky, telefonních přístrojů a radiostanic.
V roce 2016 realizovalo tyto aktivity:
-

spolupráce na zdárném provedení stavby nové výjezdové základny Brno - Ponava a její osazení
technikou,
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-

spolupráce na zdárném provedení stavby nové výjezdové základny ve Znojmě a její osazení technikou,

-

demontáž technologií na opouštěných výjezdových základnách v Brně na nám. 28. října a ve Znojmě,

-

provedení nasazení verze MZD 2 na všechny tablety ZZS JmK, která je rychlejší, méně poruchová,
eliminovala množství chyb předchozí instalace,

-

doplnění nových statusů do SOS, MZD a úprava zařízení ve vozech vedla ke zvýšení přesnosti o
povědomí pohybu jednotlivých vozů,

-

proveden zdárný přechod radiových komunikací z režimu otevřených kanálů do režimu hovorových
skupin,

-

spolupráce na oživení nových vozidel,

-

technická podpora cvičení organizovaných ZZS JmK,

-

zprovoznění nové výjezdové základny LZS Brno – Tuřany, kde bylo potřeba ve spolupráci s PČR
umístit komunikační zařízení do vrtulníků PČR,

-

navýšení spolehlivosti příjmu tísňové linky 155 instalací záložní ISDN linky,

-

provedenou úpravou instalací pracovišť krajského operačního střediska ZZS se zvýšil pracovní komfort zaměstnanců,

-

zrušení záložního dispečinku krajského operačního střediska ZZS v prodaném objektu na náměstí
28. října, záložních technologií a jejich přesun do prostor krajského operačního střediska HZS
v Brně,

-

spuštění nákupů výpočetní techniky přes dynamický nákupní systém Krajského úřadu Jihomoravského kraje,

-

pokračování v úspoře nákladů za telefonní spojení, převedením pevných linek na IP technologii na
výjezdových základnách v Blansku, Boskovicích, Velkých Opatovicích a Tišnově,

-

podíl na realizaci projektu přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby mezi Dolním Rakouskem a Jihomoravským krajem,

-

staniční sestry na výjezdových stanovištích v Brně byly vybaveny notebooky,

-

provedena obměna všech výzvových počítačů na stanovištích ZZS JmK,

-

byla upravena strukturovaná kabeláž na výjezdové základně v Mikulově,

-

byly provedeny první testy na nově dodané technologii videokonference,

-

úprava ozvučení a audiotechniky v přednáškovém sále,

-

spuštění terminálového serveru do testovacího provozu a postupné převádění uživatelů na novou
technologii,

-

máme aktivního zástupce v užší skupině na Ministerstvu vnitra ČR, která se zabývá tvorbou národní
strategie mobilních komunikací,

-

zahájena příprava přechodu z inkoustových problematických tiskáren, jimž končí záruka, na laserové
umístěné ve velkých sanitních vozidlech,

-

spolupracujeme na projektu Společně ke zdraví - společná přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví
Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj.

1.3.1.4 Ostraha objektů
Úroveň ostrahy objektů se na jednotlivých výjezdových základnách velmi liší. Každý další nový objekt
je již vybaven kamerovým systémem a zabezpečovacím přístupovým docházkovým systémem, který
umožňuje dálkově řešit možnost přístupů zaměstnanců do jednotlivých prostor. V roce 2016 proběhla
optimalizace koncepce zabezpečení budov a zdokonalení přístupového systému budov. Optimalizace
spočívá v rozšíření elektronických zabezpečovacích ústředen s ohledem na zvýšení počtu přístupových
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bodů a elektricky ovládaných zámků, přechod na adresné dálkové ovladače. Tato koncepce byla uplatněna již na nových budovách ZZS JmK v Brně - Ponavě a ve Znojmě a bude využita při přípravě projektů
nových staveb a rekonstrukcí.
Stále však jsou základny, které mají ostrahu zajištěnu pouze instalováním koule na vstupních dveřích.
V současné době je takové zabezpečení nedostatečné. Často však souvisí s dalšími nedostatky širšího
charakteru a situace je potom řešena naplánováním rekonstrukce celého objektu nebo výstavbou nového.

1.3.1.5 Úklid
Úklid prostor byl zajišťován převážně dodavatelským způsobem. Jen v několika výjezdových základnách byl zajišťován zaměstnanci převážně formou dohody o pracovní činnosti (VZ Ivančice, Hustopeče,
Hodonín, Velká n. Veličkou, Slavkov, Šumná). Postupně dochází k úbytku vlastních zaměstnanců a
nahrazování dodavatelskými firmami, zejména v nově postavených objektech.

1.3.1.6 Údržba a opravy majetku
Údržba a opravy majetku jsou zajištěny dvojím způsobem, a to dodavatelsky, nebo vlastními silami.
Většina dodávek se uskutečňuje dodavatelsky. V roce 2016 bylo na opravy vynaloženo celkem 9.896
tis. Kč. Největší objem oprav a údržby se týká vozového parku ve výši 7.548 tis. Kč. Další významnou
položkou byly opravy a údržba budov v objemu 1.015 tis. Kč a v neposlední řadě jde o opravy a údržbu
zdravotnické techniky v objemu 995 tis. Kč.
Nejvýznamnější položkou jsou opravy vozového parku. V roce 2016 se projevil nákup nových sanitních
vozidel v roce 2015, takže náklady na běžné opravy se snížily o 62% oproti předchozímu roku.
ZZS JmK nedisponuje ani zaměstnanci, ani technickými možnostmi k provádění všech oprav technicky
vyspělého vozového parku. Vlastními silami jsou zajišťovány pouze drobné opravy, např. opravy brzd,
výměny žárovek, doplnění olejů, příprava na STK. Z celkové částky za opravy vozidel ve výši 7.548 tis.
Kč představovaly náklady na opravy po dopravních nehodách 3.176 tis. Kč.
Ze stavebních oprav byla největší opravou oprava dlažby v Kyjově a opravy vrat. Všechny ostatní
opravy se týkaly běžné údržby dlouhodobého majetku.

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. Ve druhé polovině roku
2016 byl zřízen sklad zdravotnické techniky.
V jednotlivých skladovaných položkách byly tyto obraty:
- léky a ZM – nákup 13.142 tis. Kč, výdej 10.251 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2016 – 10.364 tis.
Kč,
- materiál a náhradní díly na vozidla – nákup 1.975 tis. Kč, výdej 2.451 tis. Kč, konečná zásoba k 31.
12. 2016 – 1.485 tis. Kč,
- prádlo a OOPP – nákup 7.784 tis. Kč, výdej 6.198 tis. Kč, konečná zásoba k 31. 12. 2016 – 2.179 tis.
Kč,
- radiosoučástky – nákup 52 tis. Kč, výdej 2 tis. Kč, konečná zásoba – 300 tis. Kč.

1.3.1.8

Ostatní činnosti

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 a čištění OOPP je zajištěno
prostřednictvím dodavatelských firem. Stravování zaměstnanců bylo zajištěno téměř zcela prostřednictvím stravovacích poukázek v hodnotě 70,- Kč v jednosměnném pracovním režimu a 105,- Kč v nepřetržitém pracovním režimu.
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Praní prádla
celkové náklady

dodavatelsky
tis. Kč

871

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

3 556

celkové náklady na obědy

tis. Kč

3 556

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)

ks

86 450

náklady na 1 oběd celkem

Kč

70 Kč jednosměn.provoz/105 Kč vícesměn.prov.

z toho cena potravin

Kč

-

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

ks

-

Tab. č. 1 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2014
Praní prádla
celkové náklady

dodavatelsky
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

3 574

celkové náklady na obědy

tis. Kč

3 574

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí)

Ks

86.800

náklady na 1 oběd celkem

Kč

70 Kč jednosměn.provoz/105 Kč vícesměn.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 2015
Praní prádla
celkové náklady

dodavatelsky
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

náklady na 1 oběd celkem

Kč

70 Kč jednosměn.prov./105 Kč vícesměn.prov.

z toho cena potravin
roční kapacita provozu - pouze obědy (u vl.zařízení)

Kč

-

ks

-

86.919

Tab. č. 3 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2016

V roce 2016 pokračovalo využívání systému »Hlášení závad«, který je provozován na intranetu ZZS
JmK a ke kterému mají přístup všichni zaměstnanci. Po zapsání problému je tento automaticky zaslán
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na mail kompetentnímu pracovníkovi, který zajistí odstranění problému. Pokud v té době pracuje v terénu, může si záznam přečíst na mobilním telefonu a okamžitě na problém reagovat a řešit jej.
Provozní oddělení zajišťovalo také kontrolu a zásobování technickými plyny (většinou se jedná o kyslíkové lahve). Využíván je systém Accura, který umožňuje okamžitý a vždy aktuální přehled o stavu lahví
na jednotlivých obalových kontech (výjezdových základnách, skladech, vozících pro mimořádné události
apod.). Zaměstnanci s přístupem do tohoto programu tak mají přehled o tom, kde se lahve momentálně
nacházejí.
Provozní oddělení zajišťovalo údržbu a opravy nosítek a péči o prádlo (OOPP).
Pracovníci provozního oddělení spolupracovali při pracích, souvisejících s uvedením do provozu nových
výjezdových základen v Brně – Ponavě a ve Znojmě.

1.4

Technické činnosti

1.4.1 Nově pořízená technika
V roce 2016 byla pořízena a uvedena do provozu nová technika investičního charakteru za 3.236 tis.
Kč, konkrétně:
-

vozidlo pro mimořádné události ................................................................... 2.147 tis. Kč
desinfekční přístroje - 7 ks .............................................................................. 483 tis. Kč
radiostanice vozidlové – 10 ks ......................................................................... 565 tis. Kč
technické zhodnocení sanitního vozidla ............................................................. 41 tis. Kč

Z prostředků fondu zábrany škod byla pořízena technika – přístroje pro umělou plicní ventilaci v počtu
30 ks za 2.831 tis. Kč.
Z prostředků na krizovou připravenost byla pořízena technika za 11.289 tis. Kč, z toho:
-

vozidlo pro mimořádné události ................................................................... 2.781 tis. Kč
biovak .............................................................................................................. 151 tis. Kč
videokonference pro výjezdové základny ..................................................... 3.000 tis. Kč
vozidlo pro transport pacientů s VNN ............................................................ 5.357 tis. Kč

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byla pořízena technika v celkové hodnotě 6.760
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 4.595 tis. Kč ( ambuvaky, záchranářské batohy, vakuové dlahy,
vakuové matrace, oxymetry, laryngoskopy, scoop rámy, tonometry, intraoseální vrtačky, AED Lifepaky,
detektory CO apod.); výpočetní a kancelářská technika za 1.744 tis. Kč (počítače, notebooky, síťové
prvky, tiskárny, přepínače napájení apod.); telekomunikační zařízení ve výši 421 tis. Kč (telefony).

1.4.2 Energetika a odpadové hospodářství
1.4.2.1 Energetika
V roce 2016 bylo u měřených energií na VZ spotřebováno celkem 901,404 MWh elektrické energie,
1.121 MWh plynu, 4.727 m3 vody a 1.008 GJ tepelné energie.
Hlavním dodavatelem elektrické energie a plynu byl i v roce 2015 centrální jihomoravský zadavatel
společnost CEJIZA, s.r.o.

1.4.2.2 Odpadové hospodářství
V roce 2016 naše organizace vyprodukovala celkem 89,59 tun odpadu, což je o 15,6 tun méně, než v
roce 2015. Došlo k nárůstu produkce zdravotnických odpadů z 9,1 tun v roce 2015 na 10,43 tuny v roce
2016. V celé organizaci je zavedeno třídění odpadu. U výrobků, kde je možnost využít systému »zpětného odběru výrobků« 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. 2016 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 583 fyzických osob, přepočtený počet zaměstnanců činil 574,9.
Ke dni 31. 12. 2016 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 597 fyzických osob, přepočtený počet zaměstnanců činil 588,3.
Oproti konci roku 2015 došlo k celkovému nárůstu přepočteného počtu zaměstnanců o 14 osob.
Strukturu zaměstnanců ke 31. 12. 2016 zobrazuje následující graf:
6%

1%

13%
5%

34%

lékaři
sestry KOS
záchranáři
řidiči
THP
dělníci
41%

Graf č. 9 Struktura zaměstnanců ke 31.12.2016

K 1.1.2016 bylo v pracovním poměru 72,7 lékařů, jejich celková potřeba pro zajištění provozu v roce
2016 byla 92,0 lékařů. V souvislosti s limity přesčasové práce, kdy lékař může odsloužit maximálně 416
hodin přesčasové práce, se ještě více zintenzivnila spolupráce s externími lékaři, pracujícími na základě
dohod mimo pracovní poměr.
U kategorie lékařů došlo k mírnému poklesu celkového počtu, průměrný přepočtený počet k 31.12.2016
oproti 1.1.2016 klesl o 2,3 úvazků. Tento pokles je zapříčiněn především přirozenou fluktuací, kdy starší
lékaři odešli do starobního důchodu. Organizace se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů a jejich
počet má neustále klesající tendenci. Nedostatek lékařů se organizace snaží řešit spolupráci s externími
zaměstnanci – lékaři, se kterými jsou uzavírány dohody o pracovní činnosti mimo jejich pracovní poměr
a přesčasovou prací kmenových zaměstnanců. Tito zaměstnanci zatím pokrývali nedostatek kmenových lékařů.
Průměrný věk lékařů, pracujících na základě pracovní smlouvy, byl ke konci roku 2016 v průměru 48,3
roků a podíl lékařů v důchodovém věku představoval 8,4 % z jejich celkového počtu.

2.2 Zdůvodnění uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
odstupné
Dohody jsou uzavírány převážně s externími lékaři, pracujícími ve výjezdových složkách. Těmito lékaři
je doplňován nedostatek „kmenových“ lékařů. 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 zdravotnickými pracovníky z důvodu potřeby zajištění úkolů v rámci
krizové připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací, na činnosti peerů 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 připravenosti, odborný konzultant a
poradce, lektorská a vzdělávací činnost

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 činnost, člen VS ZZS, činnost v rámci
krizové připravenosti

pediatrická sestra, člen VS ZZS

zdravot. záchranář

zdravotnické asistence, operátor
KZOS, lektorská a vzdělávací činnost, 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 připravenosti

člen VS ZZS

THP

správce operačního systému SOS,
správce AED, provozně-technický
pracovník, tiskový mluvčí, provozně-ekonomický referent, asistent
vzdělávacích akcí, projektový pracovník, činnost krizové připravenosti, administrativní pracovník, dokumentátor

interní kontrolor a auditor, projektový pracovník, provozní pracovník,
administrativní pracovník, dokumentátor

úklid, telefonní mechanik, údržba,
sběr prádla

úklid, sběr prádla

ostatní pracovníci

Tab. č. 4 Dohody mimo pracovní poměr

V roce 2016 bylo vyplaceno odstupné 1 zaměstnanci, a to v celkové výši 52 tis. Kč. Jednalo se o ukončení pracovního poměru dohodou, a to z důvodu podle ust. § 52 písm. c) zákoníku práce pro nadbytečnost – pracovnice úklidu bývalé základny v Brně, nám. 28. října.

2.3 Počty zaměstnanců
Počty dle jednotlivých kategorií zaměstnanců zobrazuje tabulka č. 3.

2.4 Zdůvodnění nárůstu platů oproti předchozímu období
Objem vyplacených prostředků na platy se oproti roku 2015 zvýšil především z důvodu zvýšení platových tarifů s účinnosti od 1.1.2016 o 5 %, zákonných platových postupů, zřízením nové výjezdové skupiny od 1.9.2016 v Brně a získání mimořádné dotace na stabilizaci zdravotnického personálu. Navýšení
platových tarifů se pak dále promítá ve všech dalších příplatcích, náhradách apod.
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2.5 Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům
za sledované období
2.5.1 Dodržování bezpečnosti práce
Bezpečnost práce a požární ochrana je zajištěna dodavatelským způsobem, osobou odborně způsobilou v těchto oblastech.
V roce 2016 bylo v oblasti BOZP hned zpočátku roku realizováno školení zaměstnanců v BOZP a současně PO. V dostatečném předstihu byl zpracován harmonogram tohoto školení na jednotlivé ÚO. Tato
školení probíhala postupně na jednotlivých lokalitách od měsíce března až do konce měsíce května. Při
provádění školení na jednotlivých ÚO nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky. Doklady o provedeném školení jsou uloženy v dokumentaci PO a BOZP.
Současně byla v první polovině roku zpracována komplexní dokumentace pro oblast PO a BOZP na
nově otevřenou VZ v Brně – Ponavě na ulici Dělostřelecká. Dokumentace po celkovém zpracování a
ověření s projektovou dokumentací byla uložena na VZ. Rovněž podobný typ dokumentace byl zpracován pro nově otevřenou výjezdovou základnu ve Znojmě na ulici Pražská.
Dále byla připravena a provedena každoroční (veřejná) prověrka stavu BOZP na všech pracovištích
ZZS JmK p. o. dle zpracované interní směrnice se závaznou platností pro celý Jihomoravský kraj, jako
součást naplnění povinností zaměstnavatele na tomto úseku. Jako každý rok, byly přizvány k účasti na
interní zákonné kontrole také zástupci odborových organizací. S politováním však je nutno konstatovat,
že v roce 2016 odborové organizace své zákonné možnosti, tj. účast na řešení otázek v oblasti BOZP
svých členů a ostatních zaměstnanců, řádně nevyužily a jednotlivých kontrolních dnů veřejných prověrek se nezúčastnil žádný zástupce odborů. Skutečnosti, zjištěné prověrkovou komisí, jsou popsány
v Závěrečné zprávě z konané prověrky a je zde konstatováno celkové zlepšení oproti minulému období.
Veškeré závady, které byly zjištěny v roce 2015 a uvedeny v závěrečné zprávě za rok 2015, dle jednotlivých ÚO a VZ, byly odstraněny a již se neopakovaly. Pouze větší závady, závislé na přidělení finančních prostředků zřizovatelem nebo majitelem objektu, byly řešeny jen částečně.
V roce 2016 došlo k zásadní změně v oblasti vybavování zdravotnických pracovníků OOPP. Nové
oděvy splňují třídu č. 2 výstražných oděvů v použití retroreflexního materiálu i v minimální ploše nápadných materiálů, které jsou doporučeny zákonem. Zaměstnanci byli vybaveni novými kalhotami a postupně probíhá obnova celého sortimentu OOPP. Průběžně jsou řešeny rovněž individuální požadavky
pro používání OOPP. Při kontrole bylo zjištěno, že se OOPP používá v souladu s interním předpisem,
drobné nedostatky byly zjištěny pouze v kontrole používání OOPP ze strany vedoucích zaměstnanců.
V oblasti revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických zařízení, protipožárních zařízení, vyhrazených druhů požární techniky a technických prostředků přetrvávají problémy na pracovištích, kde je provoz umístěn v pronajatých prostorách. Je nutné, aby byly řádně doloženy a založeny doklady (popř.
kopie) o revizi, kontrole, prohlídce apod., výše uvedených zařízení. Kontrolou bylo zjištěno, že některé
tyto činnosti nejsou řádně prováděny a příslušní odpovědní zaměstnanci musí být vybaveni velkou dávkou neodbytnosti při jednání se zástupci majitelů objektů.
Školení a zaškolování na pracovišti byla prováděna v pravidelných intervalech, předepsaných interním
předpisem. Vedoucí zaměstnanci termíny sledovali a před vypršením platnosti domlouvali provedení
školení. Drobné nedostatky byly opět zjištěny v absenci prokazatelných dokladů o zaškolení na pracovišti u zaměstnanců, střídajících se na jednotlivých výjezdových základnách.

2.5.2 Komentář k pracovním úrazům
V roce 2016 došlo na pracovištích organizace celkem k 9 pracovním úrazům. Z tohoto počtu pouze
v rámci výjezdových základen v Brně se staly 4 pracovní úrazy. Průběžně byly odškodňovány pracovní
úrazy, které vznikly v roce 2015 a nároky na náhradu škody přešly do období roku 2016. Celkově počet
pracovních úrazů oproti roku 2016 klesl o 3.
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
pro OOPP, která se zabývá problematikou užívání vhodných OOPP. Jednotlivá pracoviště jsou postupně dovybavována posilovacími stroji a dalším vybavením, které slouží k regeneraci. Pokračovala
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velmi dobrá spolupráce v oblasti šetření vzniku a příčin pracovních úrazů s vedoucím oddělení PaM,
zástupci odborové organizace a technickým náměstkem ředitele.
Příčiny úrazů byly velmi různorodé – jsou dány charakterem práce v terénu, v noci, při špatném osvětlení, ve stísněných prostorových podmínkách, apod. Následkem vzniku dopravní nehody nebyl zapříčiněn žádný úraz. Ve 3 případech vznikl úraz napadením agresivním pacientem. Mezi další příčiny vzniku
úrazů řadíme podklouznutí při pohybu v terénu či špatné došlápnutí. Vesměs se jednalo o uklouznutí
na mokré komunikaci či nerovném terénu, dále pak o špatné došlápnutí při vystupování ze sanitního
vozidla nebo při pohybu v terénu. Tyto typy pracovních úrazů se snažíme eliminovat používáním vhodné
obuvi v rámci OOPP a také neustálým poučováním 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.
Významným prvkem v oblasti pracovních úrazů jsou inspektoři provozu. Při vzniku pracovního úrazu
pomáhají zaměstnancům v terénu a namátkově kontrolují dodržování výstrojní kázně u zaměstnanců.
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Graf č. 10 Počet pracovních úrazů dle územních oddělení
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Graf č. 11 Počet pracovních úrazů dle poraněné části těla
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3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření
(viz tab. č. 5 - 8)

3.1 Skutečnosti a změny v chodu ZZS JmK
Na chod ZZS JmK měly v průběhu roku 2016 vliv tyto skutečnosti:
- navýšení tarifních platů zaměstnanců o 5 % od 1.1.2016,
- uvedení do provozu nové výjezdové základny v Brně – Ponavě,
- ukončení činnosti v objektu VZ na náměstí 28. října 23 a bezúplatný převod a likvidace majetku,
- ukončení spolupráce s firmou Meditrans plus, s.r.o. při zajišťování ZZS v brněnském regionu,
- zřízení nové výjezdové skupiny na VZ v Brně – Bohunicích od 1.9.2016,
- výstavba objektu a uvedení do užívání nové výjezdové základny ve Znojmě,
- čerpání prostředků dle nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací,
- obdržení dotace z fondů EU a splacení úvěru k projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS
JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.«
- čerpání prostředků z fondu zábrany škod,
- oslavy 10. výročí činnosti sjednocené ZZS JmK,
- nedostatek lékařů, zejména díky odchodům do starobního důchodu,
- zprovoznění aplikace do mobilních telefonů »Záchranka«,
- zahájení spolupráce se zřizovatelem na projektu »Společně ke zdraví«.

3.2 Mimořádné vlivy na hospodaření organizace
V roce 2016 ovlivnily chod organizace tyto mimořádné vlivy: navýšení tarifních platů zaměstnanců od
počátku roku 2016, uvedení do provozu objektu nové výjezdové základny v Brně – Ponavě v březnu
2016, ukončení činnosti v objektu VZ na náměstí 28. října 23 a bezúplatný převod a likvidace majetku
během 1. pololetí roku 2016, výstavba a uvedení do provozu objektu výjezdové základny ve Znojmě,
obdržení dotace z fondů EU a splacení úvěru k projektu »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK
za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.« za účasti prostředků z fondů EU ve výši
59.354 tis. Kč, čerpání prostředků dle nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů
na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ve výši 5.769 tis. Kč neinvestičních a 8.708 tis. investičních, čerpání prostředků z fondu
zábrany škod ve výši 2.831 tis. Kč, ukončení spolupráce s firmou Meditrans plus s.r.o. při zajišťování
ZZS v Brně, zřízení nové výjezdové skupiny RZP v Brně – Bohunicích od 1.9.2016, dotace zřizovatele
na stabilizaci zdravotnického personálu, zejména lékařů.
I v roce 2016 byla realizována úsporná opatření prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na nejrůznější komodity a služby a opatření ke zvýšení efektivity provozu.

3.3 Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti
Z hospodaření roku 2016 vznikla ztráta ve výši 6.441 tis. Kč, z toho ztráta ve výši 6.949 tis. Kč v hlavní
činnosti a zisk ve výši 509 tis. Kč v doplňkové činnosti. Vzhledem k výši dosaženého hospodářského
výsledku nebude hrazena daň z příjmů právnických osob.
Ztráta vznikla jako důsledek nepokrytého navýšení platů od 1.1.2016. Vzhledem k tomu, že výnosy ze
zdravotního pojištění představují jen 41 % celkových výnosů, bude nutno ztrátu pokrýt příspěvkem po
dohodě se zřizovatelem.
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3.4 Výnosy
(viz tab. č. 5 a 8)
V roce 2016 byly vytvořeny výnosy v objemu 548.971 tis. Kč, což je o 7,8 % více jak v roce předchozím.
Vlastní výnosy (bez příspěvku na provoz od zřizovatele) činily 256.313 tis. Kč, což je o 7,6 % více jak
v roce 2015. Vlastní výnosy tvoří 46,7 % z celkového objemu výnosů.
Největší položkou ve výnosech byly výnosy z prodeje služeb (poskytování přednemocniční neodkladné
péče, školení první pomoci, stáže), a to v celkové výši 228.451 tis. Kč, což je o 6,0 % více, jak v roce
předchozím.
Výnosy za služby se skládají z těchto položek:
- výnosy od zdravotních pojišťoven ............................................................ 225.576 tis. Kč
- výnosy za zdravotnické služby od samoplátců ................................................ 966 tis. Kč
- výnosy za zdravotnické asistence .................................................................... 683 tis. Kč
- výnosy za školení první pomoci ....................................................................... 697 tis. Kč
- výnosy za ostatní služby .................................................................................. 529 tis. Kč
Na výnosech z veřejného zdravotního pojištění se podílely zdravotní pojišťovny takto:
- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ........................................................ 144.921 tis. Kč
- Vojenská zdravotní pojišťovna ................................................................... 13.892 tis. Kč
- Česká průmyslová ZP ................................................................................ 20.745 tis. Kč
- Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven ............................................... 7.613 tis. Kč
- Zaměstnanecká pojišťovna Škoda ..................................................................... 72 tis. Kč
- Zdravotní pojišťovna MV ČR ....................................................................... 32.981 tis. Kč
- Revírní bratrská pokladna ............................................................................. 5.352 tis. Kč
Výnosy od zdravotních pojišťoven se zvýšily díky navýšení počtu bodů u vykazovaných výkonů. Počet
výjezdů se oproti roku 2015 snížil o 1 %. Výnosy od ZP se navýšily oproti roku 2015 o 6,0 %.
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Graf č. 12 Podíl jednotlivých pojišťoven na celkových výnosech od ZP

Výnosy z pronájmu dosáhly objemu 1.145 tis. Kč, což je o 1,2 % více jak v roce předchozím. Z této
částky činí výnosy z nájemného nemovitostí 843 tis. Kč, pronájmu movitých věcí 50 tis. Kč a výnosy za
služby související s pronájmem 252 tis. Kč. ZZS JmK pronajímá nebytové prostory v objektech v Blansku, Veselí nad Moravou a Horní Lhotě.
Ostatní výnosy ve výši 4.586 tis. Kč jsou tvořeny hlavně náhradami za manka a škody od pojišťoven
z důvodu dopravních nehod ve výši 3.652 tis. Kč a ostatními výnosy v objemu 242 tis. Kč. Na rozšíření
činnosti byl čerpán rezervní fond ve výši 650 tis. Kč.
Finanční výnosy v objemu 111 tis. Kč jsou tvořeny úroky přijatými ve výši 83 tis. Kč a kurzovými rozdíly,
které představují částku 28 tis. Kč.
Příspěvek bezúčelový na provoz od zřizovatele jsme obdrželi ve výši 287.760 tis. Kč. Oproti roku 2015
byl příspěvek na provoz navýšen o 6,2 % a jeho podíl na celkových výnosech se snížil z 53,2 % na 52,4
%. Na počátku roku byl schválen příspěvek na provoz ve výši 276.510 tis. Kč. Během roku byl příspěvek
na provoz navýšen o 8.000 tis. Kč, které byly určeny na stabilizaci zdravotnického personálu, zejména
lékařů, 2.000 tis. Kč na zřízení výjezdové skupiny RZP v Brně od 1.9.2016, a v prosinci o 1.250 tis. Kč.
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Dále jsme obdrželi provozní účelový příspěvek na vydání barevné publikace o ZZS JmK a představení
při příležitosti oslav 10. výročí sjednocení a činnosti ZZS JmK v celokrajských podmínkách ve výši 910
tis. Kč.
Z roku 2015 jsme převedli finanční prostředky ve výši 4.640 tis. Kč, které byly určeny na vybavení výjezdové základny v Brně – Ponavě inventářem. V průběhu roku byl příspěvek snížen na 3.990 tis. Kč a
650 tis. Kč bylo převedeno na investiční příspěvek na stejnou akci.
V roce 2016 jsme obdrželi prostředky v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., na krizovou připravenost ve výši 6.150 tis. Kč. Z toho jsme využili 5.769 tis. Kč.
Finanční prostředky ve výši 16.251 tis. Kč představují zúčtování časového rozlišení transferů.
Podíl jednotlivých skupin výnosů na celkových výnosech zobrazuje následující graf.
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Graf č. 13 Podíl jednotlivých výnosových skupin na celkových výnosech

3.5 Náklady
(viz tab. č. 5, 7 a 8)
Ve sledovaném období byly zaúčtovány náklady v objemu 555.412 tis. Kč, což je o 9,2 % více jak
v předchozím roce.
Spotřeba materiálu činila 29.637 tis. Kč, což je o 17,8 % méně než v roce 2015.
Spotřeba materiálu zahrnuje:
- léky ................................................................................................................ 2.644 tis. Kč
- medicinální plyny .......................................................................................... 2.331 tis. Kč
- zdravotnický materiál..................................................................................... 7.787 tis. Kč
- pohonné hmoty a mazadla ......................................................................... 11.034 tis. Kč
- materiál na opravy a údržbu vozidel ............................................................ 2.421 tis. Kč
- ostatní materiál ............................................................................................. 3.420 tis. Kč
Pozitivně se v materiálových nákladech projevila nízká cena pohonných hmot během roku 2016.
Náklady na energie tvořily částku 4.511 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2015 o 9,4 %. Na tomto
stavu se projevilo zejména uvedení do provozu nových základen v Brně – Ponavě a ve Znojmě. Z toho
spotřeba elektrické energie činí 3.358 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2015 o 16,5 % a spotřeba
plynu 1.153 tis. Kč, což představuje snížení o 7,5 % oproti roku předchozímu.
Ostatní neskladovatelné dodávky byly spotřebovány za 1.809 tis. Kč, což je o 9,9 % méně, než v předchozím roce. Z toho spotřeba vody byla za 381 tis. Kč a tepla za 1.428 tis. Kč.
V oblasti služeb dosáhly náklady 33.562 tis. Kč, což je navýšení o 7,2 % oproti roku 2015.
Náklady na opravy a údržbu představují částku 9.896 tis. Kč, což je o 18,7 % méně jak v roce předchozím. Z toho na stavební opravy a údržba 1.015 tis. Kč. Největší položkou jsou opravy vozidel, které činily
7.548 tis. Kč z toho 3.176 tis. Kč v souvislosti s dopravními nehodami. Náklady na běžné opravy vozidel
se snížily o 62,2 %. Důvodem je skutečnost, že v roce 2015 bylo pořízeno za účasti finančních prostředků z fondů EU 27 ks sanitních vozidel.
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Během roku 2016 probíhala běžná údržba a opravy nemovitostí. Větší opravou byla výměna dlažby
v Kyjově za 99 tis. Kč.
Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 938 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2015 je o 22,8 %, což souvisí
s pořádáním akce »Malá jihomoravská rallye Rejvíz«.
Náklady na reprezentaci byly vynaloženy ve výši 101 tis. Kč.
Ostatní služby představují částku 22.627 tis. Kč, což je navýšení o 23,9 %.
Z ostatních služeb představují největší položky náklady na:
- údržba software ............................................................................................ 4.293 tis. Kč
- telekomunikační služby ................................................................................ 3.572 tis. Kč
- pronájem nemovitostí ....................................................................................... 907 tis. Kč
- nájemné movitých věcí – kyslíkových lahví ................................................... 2.169 tis. Kč
- dodavatelský úklid ........................................................................................ 2.625 tis. Kč
- dodavatelské praní prádla ............................................................................... 805 tis. Kč
- likvidaci odpadů ............................................................................................... 446 tis. Kč
- poradenské a právní služby ............................................................................ 810 tis. Kč
Osobní náklady v objemu 428.826 tis. Kč se zvýšily oproti roku 2015 o 9,4 % a členily se na:
- mzdy a platy ............................................................................................. 292.037 tis. Kč
- OON ............................................................................................................ 16.983 tis. Kč
- sociální pojištění .......................................................................................... 75.453 tis. Kč
- zdravotní pojištění ....................................................................................... 27.398 tis. Kč
- příspěvky na stravné ..................................................................................... 3.476 tis. Kč
- jednotný příděl do FKSP ............................................................................... 4.397 tis. Kč
- OOPP ............................................................................................................ 6.223 tis. Kč
- závodní preventivní péče ................................................................................. 391 tis. Kč
- povinné úrazové pojištění zaměstnanců ........................................................ 1.242 tis. Kč
- náklady na vzdělávání zaměstnanců ............................................................. 1.226 tis. Kč
Limit na platy ve výši 313.560 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 309.020 tis. Kč, tj. na 98,6 %.
Osobní náklady jsou největší položkou celkových nákladů a tvořily 77,2 % z celkových nákladů. Na výši
osobních nákladů mělo vliv v roce 2016 několik faktorů. Největší vliv mělo navýšení tarifních platů
k 1.1.2016 o 5 %. Dalším faktorem bylo navýšení platů zdravotnických pracovníků, zejména lékařů a
zřízení nové výjezdové skupiny RZP v Brně – Bohunicích od 1.9.2016. V roce 2016 započala obnova
OOPP na novou kolekci. Dále se navýšil příděl do FKSP o 0,5 %.
V položce OON bylo vyčerpáno 2.471 tis. Kč na školení v problematice krizové připravenosti při mimořádných událostech.
Daně a poplatky dosáhly výše 71 tis. Kč, z toho daň silniční ve výši 4 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši
67 tis. Kč.
Ostatní náklady ve výši 149 tis. Kč sestávaly z nákladů na:
- pojištění majetku ................................................................................................ 57 tis. Kč
- pokuty a úroky z prodlení, manka a škody ............................................................. 7 tis. Kč
- ostatní jiné náklady............................................................................................. 85 tis. Kč.
Odpisy majetku činily 56.699 tis. Kč. Z toho odpis dlouhodobého majetku 40.632 tis. Kč, náklady z vyřazených pohledávek 31 tis. Kč (pohledávky byly do limitu, stanovenému zřizovatelem), nákup drobného
dlouhodobého majetku v ceně od 500 do 40.000. Kč 16.001 tis. Kč a software do 60 tis. Kč byl pořízen
za 35 tis. Kč. Podrobný rozpis pořízeného majetku viz kap. 5.
Finanční náklady ve výši 127 tis. Kč představují kurzové ztráty při přepočtu úhrad od cizinců – samoplátců ve výši 104 tis. Kč a úroky z úvěru ve výši 23 tis. Kč.
Dále byla srážena bankami daň z příjmů z úroků na běžných účtech ve výši 21 tis. Kč.
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Graf. č. 14 Podíl jednotlivých složek nákladů

3.5.1 Zakázky v rozsahu nad 100 tis. Kč
Během roku 2016 byly vyhlášeny tyto veřejné zakázky:
1. veřejné zakázky malého rozsahu od 100 tis. do 1 mil. Kč bez DPH:
- TDI – Znojmo, 369.600 Kč, ukončeno,
- BOZP – Znojmo, cena 194.000 Kč, ukončeno,
- Malá jihomoravská Rallye Rejvíz, cena 495 tis. Kč, ukončeno,
- Školení a rozvoj intranetu, rámcová smlouva o dílo – cena dle skutečného plnění, ukončeno,
- ZZS Jihomoravského kraje – pořízení biovaku, cena 124.714 Kč, ukončeno,
- Grafické a dtp práce, cena 199.350 Kč, ukončeno,
- Zařízení pro dezinfekci, cena 399.000 Kč, ukončeno,
- Polokošile a mikiny KOS, rámcová kupní smlouva – ceny dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Edukační a propagační materiály, cena 164.334,75 Kč, ukončeno,
- AdBlue, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Dovybavení interiéru Bohunice, Černovice, Ponava, cena 249.067 Kč, ukončeno,
- 10 ks RDST Matra, cena 467.250 Kč, ukončeno,
- Servis vzduchotechniky, smlouva o dílo – cena dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- Servis garážových vrat, smlouva o dílo – cena dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- Kurs výškové práce, příkazní smlouva – cena dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- RFID čipy, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Dokumentace cvičení ZZS, cena 243 tis. Kč, ukončeno,
- Detektory CO, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Revize el. spotřebičů, rámcová smlouva o dílo – cena dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- Extenční dlaha 2017 – 2018, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Schodolez 2017 – 2018, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Scoop rám 2017 – 2018, rámcová kupní smlouva – cena dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Kurz výškové práce 2017 – 2018, příkazní smlouva – cena dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- Úklid budovy ZZS JmK v Brně – Ponavě, cena dle měsíčního úklidu, probíhá plnění,
- Aplikace do mobilních telefonů, cena 662.975 Kč, ukončeno,
- Dodávka pneumatik, ceny dle odebraných ks, ukončeno,
- Pozáruční servis zdravotnické techniky, cena dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- Dezinfekční prostředky, ceny dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Audiovizuální technika – Znojmo, cena 544.280,24 Kč, ukončeno,
- Revize a kontroly v oblasti požární bezpečnosti, ceny dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- JŘBÚ – OOPP, ceny dle odebraných ks, probíhá plnění,
- Úklid a údržba budovy a areálů – Znojmo, cena dle měsíčního úklidu, probíhá plnění,
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Speciální kurzy řidičských dovedností a zvládání krizových situací, ceny dle uskutečněných
kurzů, probíhá plnění,
Vakuové dlahy a matrace, cena dle odebraných ks, probíhá plnění,
Dodávky pneumatik, cena dle odebraných ks, probíhá plnění.

2. veřejné zakázky nad 1 mil. Kč bez DPH:
- 40 ks AED, cena 1.320 tis. Kč, ukončeno,
- Ampulárium a batohy 2017 – 2018, probíhá VZ,
- Servis zdravotnických přístrojů, rámcové smlouvy o dílo - ceny dle skutečného plnění, probíhá
plnění,
- Servis zdravotnických přístrojů II, rámcové smlouvy o dílo - ceny dle skutečného plnění, probíhá
plnění,
- OOPP pro členy výjezdových skupin, rámcová kupní smlouvy - ceny dle odebraných ks, probíhá
plnění,
- Servis prádla, rámcová smlouva o dílo - cena dle skutečného plnění, probíhá plnění,
- Vybavení interiérů budovy ZZS JmK ve Znojmě, cena 3.956.437 Kč, ukončeno,
- Zdravotnické přístroje 2017 – 2018, rámcové kupní smlouvy - ceny dle odebraných ks, probíhá
plnění,
- Transportní a fixační technika 2017 – 2018, zrušeno,
- ZZS Jihomoravského kraje – vozidla pro MU, cena 1.016.392 Kč, ukončeno,
- ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro MU, cena 2.298.530 Kč, ukončeno,
- ZZS Jihomoravského kraje – vůz pro transport pacientů s VNN, cena 4.427.500 Kč, ukončeno,
- Přístroje pro umělou plicní ventilaci, cena 2.340 tis. Kč, ukončeno.
V roce 2016 byla s firmou CEJIZA, s.r.o. konzultována všechna vypisovaná výběrová řízení s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč bez DPH.

3.6 Finanční majetek
Ke dni 31. 12. 2016 byl stav finančního majetku následující:
1. finanční prostředky na bankovních účtech celkem ................................... 4.760 tis. Kč
z toho: běžný účet u MONETA Money Bank, a.s. ..................................... 3.914 tis. Kč
běžný účet u Komerční banky, a.s. .................................................. 846 tis. Kč
2. finanční prostředky na bankovním účtu FKSP .............................................. 825 tis. Kč
Rozdíl mezi bankovním stavem účtu FKSP a stavem účtu 412 – fondem – tvoří půjčky z FKSP,
nerealizovaný převod jednotného přídělu do fondu a nerealizovaný převod za stravné a odměny
z FKSP.
3. finanční hotovost v pokladnách ..................................................................... 183 tis. Kč
4. ceniny ............................................................................................................. 32 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. 9

3.7.2 Příčiny neuhrazení pohledávek a závazků, způsob a stav vymáhání
Výše pohledávek k 31. 12. 2016 dosáhla 34.715 tis. Kč, což je o 13,3 % méně než v roce 2015. Po
splatnosti jsou evidovány pohledávky ve výši 962 tis. Kč, což je nepatrně méně jak v roce předchozím.
Největší objem nezaplacených pohledávek představují pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši
32.782 tis. Kč, což je o 14,7 % méně, než v roce předchozím. Stále nevyřízenou částkou je částka 324
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tis. Kč za Vojenskou ZP, o kterou se vede soudní spor. Dalšími dlouhodobě neuhrazenými pohledávkami jsou pohledávky za nájemné a s tím související sankce za soukromými dopravci. Na firmy byla
podána soudní žaloba. Rovněž po splatnosti jsou neuhrazené pohledávky za cizinci – samoplátci a to
ve výši 64 tis. Kč.
Pohledávky jsou průběžně upomínány a neuhrazené předávány k vymáhání na právní úsek k dalšímu
řízení.
Závazky jsme k 31. 12. 2016 evidovali v celkové výši 58.749 tis. Kč, což je o 22,6 % méně, než v roce
předchozím. Největšími položkami jsou: částka 21.715 tis. Kč, která představuje závazky vůči zaměstnancům z titulu vyúčtování platů za prosinec a s tím související závazky ke zdravotním pojišťovnám ve
výši 3.871 tis. Kč, správě sociálního zabezpečení ve výši 8.569 tis. Kč, finančnímu úřadu z titulu daně
z příjmů ve výši 4.310 tis. Kč. Dále to byla DPH za prosinec 2016 ve výši 40 tis. Kč (hlavně přenesená
daňová povinnost u stavebně-montážních prací). Ve vztahu k našim dodavatelům jsme měli závazky ve
výši 19.454 tis. Kč. Největšími položkami z oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů je částka 3.463
tis. Kč což je pozastávka za firmou IMOS Brno, a.s., která je splatná až v roce 2017, dále pozastávka
za firmou Strabag, a.s. ve výši 818 tis. Kč, která je splatná v roce 2019.
ZZS JmK ke konci roku 2016 neplatila své závazky ve lhůtách splatnosti, protože měla nedostatek finančních prostředků. Důvodem byla vykázaná ztráta za rok 2016.
V roce 2016 vedla ZZS JmK celkem 24 soudních řízení v různé jejich fázi nalézací resp. exekuční.
Z celkového počtu se 12 soudních řízení týkalo náhrady škody, 9 soudních řízení se týkalo vymáhání
úhrad za provedené služby, 1 řízení se týkalo odchodného zaměstnance, 1 řízení dluhu na nájemném,
proti jednomu dlužníkovi byly vymáhány náklady řízení.

3.7.3 Odpis pohledávek
V roce 2016 jsme odepsali do nákladů pohledávky v celkové výši 31 tis. Kč. Tato částka se týká odepsaných pohledávek, které se staly nedobytnými, nebo náklady na vymáhání by přesáhly samotnou
pohledávku. Většina pohledávek je za pohledávky za cizinci. Všechny pohledávky byly do limitu, stanoveného zřizovatelem, kdy je nutný jeho souhlas.

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 rozpočtu jiných územních samospráv
V roce 2016 jsme obdrželi příspěvek na provoz od zřizovatele bez určení účelu ve výši 287.760 tis. Kč.
Na počátku roku byl schválen příspěvek na provoz ve výši 276.510 tis. Kč. Během roku byl příspěvek
na provoz navýšen o 8.000 tis. Kč, které byly určeny na stabilizaci zdravotnického personálu, zejména
lékařů, 2.000 tis. Kč na zřízení výjezdové skupiny RZP v Brně od 1.9.2016, a v prosinci o 1.250 tis. Kč.
Dále jsme obdrželi provozní účelový příspěvek na vydání barevné publikace o ZZS JmK a představení
při příležitosti oslav 10. výročí sjednocení a činnosti ZZS JmK v celokrajských podmínkách ve výši 910
tis. Kč, který byl zcela vyčerpán.
Z roku 2015 jsme převedli finanční prostředky ve výši 4.640 tis. Kč, které byly určeny na vybavení výjezdové základny v Brně – Ponavě inventářem. V průběhu roku byl příspěvek snížen na 3.990 tis. Kč a
650 tis. Kč bylo převedeno na investiční příspěvek na stejnou akci. Nevyčerpané finanční prostředky ve
výši 2 tis. Kč budou předmětem finančního vypořádání.
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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 6.150 tis. Kč. Z této
dotace jsme vyčerpali 5.769 tis. Kč, nevyčerpali jsme prostředky ve výši 381 tis. Kč, které byly cestou
zřizovatele vráceny MZ ČR.
Na výstavbu objektu VZ v Brně – Ponavě byl schválen investiční příspěvek ve výši 3.274 tis. Kč. Z roku
2015 byl převeden zůstatek ve výši 23.167 tis. Kč. Dále byly do investic převedeny prostředky ve výši
650 tis. z účelově určeného příspěvku. Nevyčerpané prostředky ve výši 346 tis. Kč budou předmětem
finančního vypořádání.
Z roku 2015 byl převeden investiční příspěvek na financování nákupu terénního vozidla pro krizovou
připravenost. Finanční prostředky ve výši 2.203 tis. Kč byly koncem roku 2015 převedeny na účet ZZS
JmK a profinancovány v roce 2016. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 56 tis. Kč budou předmětem finančního vypořádání.
Z roku 2015 byl rovněž převeden účelový investiční příspěvek na pořízení 2 ks vozidel pro setkávací
systém ve výši 1.900 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč budou předmětem
finančního vypořádání.
Na výstavbu objektu VZ ve Znojmě byl schválen investiční příspěvek ve výši 40.520 tis. Kč, který byl
navýšen o 18.000 tis. Kč na 58.520 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.895 tis. Kč budou
předmětem finančního vypořádání.
Od zřizovatele jsme obdrželi investiční příspěvek 500 tis. Kč na pořízení software na akci Aplikace do
mobilních telefonů, který byl bezezbytku vyčerpán.
Z prostředků na krizovou připravenost jsme obdrželi investiční dotaci na spolufinancování akcí s názvem:
- »ZZS Jihomoravského kraje – výukový model pro výuku ALS « - 400 tis. Kč,
- »ZZS Jihomoravského kraje – videokonference pro výjezdové základny« - 2.400 tis. Kč,
- »ZZS Jihomoravského kraje – pořízení biovaku« - 111 tis. Kč,
- »ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro mimořádné události« - 1.680 tis. Kč,
- »ZZS Jihomoravského kraje – vůz pro transport pacientů s VNN« - 4.117 tis. Kč,
Z prostředků fondu zábrany škod jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 2.831 tis. Kč na nákup 30 ks
přístrojů umělou plicní ventilaci.
Z prostředků EU jsme obdrželi dotaci na realizaci projektů s názvem: »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK p.o. jako základní složky
IZS« - ve výši 59.354 tis. Kč.

3.9 Investice
3.9.1 Podrobné informace o probíhajících investičních akcích
Ke 31.12.2016 byly rozpracovány tyto akce:
-

Výstavba autoservisu v Brně-Černovicích,

-

Rekonstrukce objektu bývalé prodejny pro výjezdové stanoviště ZZS JmK v Šumné,

-

Rekonstrukce výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Hustopečích,

-

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK.

Předpokládá se, že tyto akce budou financovány za účasti prostředků fondů EU a příjemcem finančních
prostředků bude Jihomoravský kraj. Zaměstnanci ZZS JmK úzce spolupracují na přípravě podkladů
s pracovníky zřizovatele.

3.9.2 Podrobné informace o ukončených investičních akcích
V roce 2016 byly ukončeny tyto investiční akce:
a) Výstavba objektu ZZS JmK v Brně - Ponavě
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V roce 2010 bylo rozhodnuto o výstavbě 3 nových objektů výjezdových základen ve městě Brně. Firmou
ATELIER 2002 Brno byla zpracována studie tří staveb.
Nejdříve byla realizována výstavba objektu v Brně – Bohunicích, jako druhá etapa se realizovala stavba
objektu VZ v Brně – Černovicích a naposledy byla zrealizována výstavba objektu výjezdové základny
v Brně - Ponavě.
Studii, projektovou dokumentaci pro územní řízení a vlastní realizaci stavby zpracovala firma ATELIER
2002, která zajišťovala i autorský dozor a činnosti, související se získáním stavebního povolení. Stavební povolení nabylo právní moci 12. 12. 2014.
Vzhledem ke složitosti veřejné zakázky na dodavatele stavby byla vysoutěžena firma WALLET Praha,
která organizovala výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby. Výběrová komise se setkala na několika
zasedáních. Nakonec byla vybrána jako dodavatel stavby firma STRABAG Praha.
Formou veřejných zakázek malého rozsahu byl vysoutěžen technický dozor investora, kterým se stal
Ing. Leoš Kratochvíl, Strhaře-Žleby, koordinátor BOZP, kterým se stal Miroslav Kuchválek, Olomouc.
Zhotovitel stavby převzal staveniště 28. 1. 2015 a v době od 14. do 27.1.2016 proběhlo předání stavby
investorovi. Od data předání stavby běží 60ti měsíční záruční doba.
V průběhu realizace stavby se vyskytl problém s podložím při výstavbě vlastního objektu. Vznikly tak
dodatečné vícepráce, které byly vysoutěženy formou jednacího řízení bez uveřejnění s dodavatelem
stavby.
Kolaudační souhlas Úřadu městské části města Brna, Brno-Královo Pole byl vydán dne 24.2.2016.
Na vybavení interiéru nábytkem byla zpracována projektová dokumentace firmou ATELIER 2002 Brno.
Vybavení interiérů zajistila firma Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice. Dodávka inventáře byla
realizována v průběhu měsíce ledna 2016, kdy byla ukončená kompletní zakázka předána na základě
předávacího protokolu.
Investiční záměr předpokládal celkové náklady ve výši 61.372 tis. Kč.
Celkové výdaje včetně DPH
z toho:
a) Výdaje na přípravné práce a autorský dozor
b) Výdaje na stavbu
c) Výdaje na vybavení objektu inventářem
Z celkových výdajů činí:
- výdaje z dotace zřizovatele
- výdaje z vlastních prostředků

63.700.828,38 Kč
2.394.677,-- Kč
56.613.777,43 Kč
4.692.373,95 Kč
63.005.137,66 Kč
694.044,32 Kč

b) Výstavba objektu výjezdové základny ve Znojmě
V roce 2015 bylo rozhodnuto o výstavbě nové výjezdové základny ve městě Znojmě v areálu Policie
ČR. Nejprve bylo nutno převést pozemky z majetku státu do majetku Jihomoravského kraje. Poté se
začalo s přípravou stavby.
Projektovou dokumentaci pro územní řízení a vlastní realizaci stavby zpracovala firma ATELIER 2002,
která zajišťovala i autorský dozor a činnosti, související se získáním stavebního povolení.
Stavební povolení nabylo právní moci 11. 12. 2015.
Vzhledem ke složitosti veřejné zakázky na dodavatele stavby byla vysoutěžena firma Fiala, Tejkal a
partneři, advokátní kancelář, která organizovala výběr nejvhodnějšího dodavatele stavby. Výběrová komise vybrala jako dodavatele stavby firmu IMOS Brno, a.s.
Formou veřejných zakázek malého rozsahu byl vysoutěžen technický dozor investora, kterým se stal
Ing. Leoš Kratochvíl, Strhaře-Žleby, koordinátor BOZP, kterým se stal Miroslav Kuchválek, Olomouc.
Zhotovitel stavby převzal staveniště 11. 2. 2016 a v době od 5. – 14. 9. 2016 proběhlo předání stavby
investorovi. Od data předání stavby běží 60ti měsíční záruční doba.
Kolaudační souhlas Městského úřadu Znojmo byl vydán dne 3. 10. 2016.
Na vybavení interiéru nábytkem byla zpracována projektová dokumentace firmou Ing. arch. Vladislav
Vrána, Brno. Vybavení interiérů zajistila firma Dřevozpracující výrobní družstvo Jaroměřice. Dodávka
inventáře byla realizována v průběhu měsíce srpna 2016, kdy byla ukončená kompletní zakázka a předána na základě předávacího protokolu.
Investiční záměr předpokládal celkové náklady ve výši 65.720 tis. Kč.
Celkové výdaje včetně DPH
z toho:
d) Výdaje na přípravné práce a autorský dozor

63.406.768,09 Kč
1.960.121,-- Kč
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56.591.358,09 Kč
4.855.289,-- Kč
58.625.260,42 Kč
4.781.507,67 Kč

c) Pořízení majetku z prostředků na krizovou připravenost
V průběhu roku 2016 bylo zrealizováno 5 akcí s názvem
- ZZS Jihomoravského kraje – výukový model pro výuku ALS. Na základě výsledků výběrového řízení
model dodala firma S & T Plus, s.r.o. Praha. Hodnota dodávky byla 570 tis. Kč, prostředků MZ ČR jsme
obdrželi 400 tis. Kč a 170 tis. Kč jsme uhradili z prostředků investičního fondu.
- ZZS Jihomoravského kraje – videokonference pro výjezdové základny. Na základě výsledků výběrového řízení model dodala firma C SYSTTÉM CZ, a.s. Brno. Hodnota dodávky byla 3.000 tis. Kč, prostředků MZ ČR jsme obdrželi 2.400 tis. Kč a 600 tis. Kč jsme uhradili z prostředků investičního fondu.
- ZZS Jihomoravského kraje – vozidlo pro mimořádné události. Na základě výsledků výběrového řízení
model dodala firma AUTO EDER, s.r.o. Karlovy Vary. Hodnota dodávky byla 2.781 tis. Kč, prostředků
MZ ČR jsme obdrželi 1.680 tis. Kč a 1.101 tis. Kč jsme uhradili z prostředků investičního fondu.
- ZZS Jihomoravského kraje – pořízení biovaku. Na základě výsledků výběrového řízení model dodala
firma EGO Zlín, spol. s r.o.. Hodnota dodávky byla 151 tis. Kč, prostředků MZ ČR jsme obdrželi 111 tis.
Kč a 40 tis. Kč jsme uhradili z prostředků investičního fondu.
- ZZS Jihomoravského kraje – vůz pro transport pacientů s VNN. Na základě výsledků výběrového řízení
model dodala firma Fosan, s.r.o. Řeznovice. Hodnota dodávky byla 5.357 tis. Kč, prostředků MZ ČR
jsme obdrželi 4.117 tis. Kč a 1.240 tis. Kč jsme uhradili z prostředků investičního fondu.
a) Pořízení 30 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci
Z prostředků fondu zábrany škod bylo pořízeno 30 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci. Přístroje dodala firma Dräger Medical, s.r.o. Praha. Hodnota dodávky byla 2.831 tis. Kč.
b) Pořízení 7 ks desinfekčních přístrojů
V roce 2016 jsme pořídili 7 ks desinfekčních přístrojů v hodnotě 483 tis. Kč. Dodavatelem byla na základě výsledků výběrového řízení firma Stanislav Kotlár, Varnsdorf. Dodávka byla financována z vlastních prostředků.
c) Pořízení vozidla pro mimořádné události
Koncem roku 2016 bylo dodáno osobní vozidlo pro mimořádné události v celkové hodnotě 1.230 tis. Kč.
Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení, firma Autonova Brno, s.r.o. Brno. Hodnota byla uhrazena ve výši 1.225 tis. Kč z investičního příspěvku od zřizovatele a 5 tis. Kč bylo uhrazeno
z vlastních prostředků.
d) Pořízení vozidlových radiostanic
Koncem roku 2016 bylo pořízeno 10 ks vozidlových radiostanic v celkové hodnotě 565 tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení, firma Pramacom Prague, spol.s r.o. Praha. Celá
hodnota byla uhrazena z vlastních prostředků.
e) Aplikace do mobilních telefonů Záchranka
V roce 2016 byla završena realizace akce aplikace do mobilních telefonů Záchranka, a to zhotovením
software na příjem a rozesílání nouzových zpráv v hodnotě 802 tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě
výsledků výběrového řízení, firma Per4mance, s.r.o. Brno. Dodávka byla financována z prostředků zřizovatele ve výši 500 tis. Kč a 302 tis. Kč darovala společnost Alfa-Helicopter, s.r.o. Brno.
f) Technické zhodnocení dlouhodobého majetku
Během roku 2016 byl technicky zhodnocen tento dlouhodobý majetek:
- budova VZ ve Veselí n.M. .................................................................................. 91 tis. Kč
- software S.O.S. ................................................................................................ 132 tis. Kč
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- sanitní vozidlo ..................................................................................................... 41 tis. Kč
- software Kerio. ................................................................................................. 209 tis. Kč
Celkové náklady na technické zhodnocení činí 473 tis. Kč.

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 automobily v Blansku a školení první pomoci podnikatelských subjektů. Náklady na v doplňkové činnosti činily
880 tis. Kč a výnosy 1.389 tis. Kč. Z doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 509 tis. Kč. Celý zisk ve výši
509 tis. Kč bude využit k financování hlavní činnosti.
Výsledky hospodaření dle jednotlivých činností:
a)

Zdravotnické asistence – náklady 640 tis. Kč, výnosy 684 tis. Kč, zisk 44 tis. Kč.

V oblasti zdravotnických asistencí jsou účtovány tyto ceny:
-

hodinová sazba za posádku RLP – 970 Kč, za posádku RZP – 450 Kč,

-

sazba za 1 kilometr jízdy sanitního vozidla – 50 Kč.

b)

Mytí vozidel v mycím boxu v Blansku – náklady 4 tis. Kč, výnosy 8 tis. Kč, hospodářský výsledek 4
tis. Kč.

V oblasti mytí vozidel v mycím boxu v Blansku je účtováno 50 Kč za 20 minut.
c)

Školení první pomoci pro podnikatelské subjekty – náklady 236 tis. Kč, výnosy 697 tis. Kč, zisk 461
tis. Kč.

V oblasti
hodinu:
-

-

školení první pomoci pro podnikatelské subjekty jsou účtovány tyto ceny za jednu vyučovací
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 2016 zahrnoval vozový park celkem 123 vozidel a 10 přívěsných vozíků:
počet typ vozidla

využití

73

Mercedes Benz Sprinter 318, 319 Cdi

sanitní vozidla RLP, RZP (včetně záloh na VS)

1

Mercedes Benz Sprinter 318 Cdi

zapůjčeno ŠVZ HZS Brno Líšeň

15

Mercedes Benz Sprinter 316, 318 Cdi

probíhá výluka vozidel

2

Mercedes Benz Sprinter 318 Cdi

zásobovací vozidla, které jsou součástí IZS

6

Škoda Octavia 1.8 a 2.0

vozidlo RLP v systému rendez-vous

1

Škoda Octavia 1.8

vozidlo RLP v systému r.v. probíhající výluka

3

Škoda Octavia 1,8 a 2,0

vozidla inspektorů provozu

10

Škoda Octavia 1.6,1.8, 1.9, 2.0

2

Škoda Octavia 1,8 t

referentská vozidla
probíhá výluka vozidel

2

Škoda Superb

referentské vozidlo

1

Škoda Fabia

referentské vozidlo

1

Land Rover Discovery

vozidlo OKPV

1

Toyota Hilux

vozidlo OKPV

1

MB Sprinter 519 CDI

vozidlo Biohazard

2

Volkswagen T4/T5

probíhá výluka vozidel

1

Iveco Daily

technické servisní vozidlo, které je součásti IZS

1

Renault Kangoo

referentské vozidlo, záloha pro setkávací systém

Přívěs nákladní valníkový

pro mimořádné události (doprava zdravotnického materiálu při likvidaci následků hromadných událostí)

91

28

4
10

Nová vozidla pořízená v roce 2016:
-

1 vozidlo Toyota Hilux 4x4 pro OKPV
1 vozidlo MB Sprinter 519 CDI pro Biohazard
1 vozidlo Škoda Superb

Výluka vozidel v roce 2016:
-

2 vozidla VW T4
1 vozidla VW T5
1 vozidlo Škoda Superb

Zdravotnická vozidla jsou plně vybavena podle vyhlášky číslo 296/2012 Sb., o požadavcích na vybavení
poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní
prostředky. Byla využívána k plnění hlavní i doplňkové činnosti. Část kapacity vozidel sloužila jako záloha pro mimořádné události, na které musíme být připraveni jako jedna ze základních složek IZS.
Opravy vozidel se prováděly buď ve vlastní režii, nebo dodavatelským způsobem. Ve vlastní režii se
prováděly běžné a střední opravy jako například odstranění následků menších dopravních nehod, olejový servis, prohlídky a předvedení vozidel na STK a opravy sanitních interiérů. Rostoucí technologická
úroveň vozidel a jejich vybavení klade vyšší nároky na technologické vybavení autoservisu, které v současných provizorních podmínkách není možné zajistit. Plánovaná stavba nového objektu pro autoservis
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v Černovicích by již měla umožnit opravy většího rozsahu ve vlastní režii a tím urychlit návrat nefunkčního vozidla do provozu. Na konci roku 2016 byla v dokončovací fázi projektová představební příprava
k realizaci tohoto objektu který by se měl realizovat v roce 2017.
V roce 2016 bylo registrováno v intranetové aplikaci Hlášení závad v modulu Doprava cca 700 požadavků na opravy sanitních vozidel, což činí zhruba 75 % uskutečněných oprav nutných k udržení provozuschopnosti vozového parku. Četnost oprav a s tím spojené náklady se nám dařilo snižovat prováděním těchto oprav ve spolupráci s ISŠA v prostorách areálu na ulici Křižíkova 15 v Brně v provizorních
podmínkách a s probíhající výukou v tomto školním zařízení s nedostatečnou parkovací a skladovou
kapacitou. Menší počet oprav v roce 2016 je pouze dočasným ukazatelem, z části vyeliminovaným nákupem nových vozidel v roce 2015. K zajištění optimálního stavu vozového parku bychom potřebovali
pravidelnou každoroční obměnu 8 - 9 ks vozidel.
Během roku 2016 bylo účastníky dopravních nehod 54 vozidel ZZS JmK, z toho 23 nehod bylo nezaviněných, 30 zaviněných a zbývající 1 je v šetření. Na majetku ZZS JmK byla, díky dopravním nehodám,
způsobena škoda ve výši 3.600 tis. Kč. Náklady na opravy jsou předkládány k likvidaci pojišťovnám ve
spolupráci s firmou Respect, která je pověřena likvidací pojistných událostí a spoluúčast organizace je
po ukončení šetření vymáhána na vinících dopravních nehod.
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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 sledovaného období
Viz tab. č. 11.

5.2 Zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku
5.2.1 Přírůstky
V roce 2016 byl zařazen do užívání dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 159.170 tis. Kč, z toho dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 7.654 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 35 tis.
Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 135.361 tis. Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši
16.120 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 219 tis. Kč, dlouhodobý
nehmotný majetek byl technicky zhodnocen částkou 3.460 tis. Kč.

5.2.2 Úbytky
Ve sledovaném období byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 47.672 tis. Kč. Z toho:
Prodej majetku ve správě

Pořizovací cena (v tis. Kč)

Budova – náměstí 28. října

29.282

Chodník – náměstí 28. října

153

Pozemek – náměstí 28. října

1.462

Přípojka – náměstí 28. října

174

-

zlikvidován byl majetek v celkové hodnotě 9.672 tis. Kč, který již neplnil své funkce a náklady na jeho
obnovu by byly neefektivně vynaloženy. Byla to zdravotnická technika ve výši 4.444 tis. Kč, stroje a
přístroje provozní za 387 tis. Kč, výpočetní a kancelářská technika ve výši 1.680 tis. Kč, inventář za
2.349 tis. Kč, ostatní stroje a zařízení v objemu 295 tis. Kč, telefony, RDST, faxy a kopírky za 517 tis.
Kč.

-

bezúplatně byl se souhlasem zřizovatele převeden majetek v hodnotě 6.871 tis. Kč. Z toho:

Automobily

Pořizovací cena (v tis. Kč)

Předáno

Auto sanitní VW BZO 27-83 /156/

793 Obec Borotín

Auto sanitní VYE 72-01 /721/

880 Obec Rašov

Auto sanitní 3B9 7243 /718/

2.225 Obec Příbram na Moravě

Auto Škoda Superb 1BM1874 /103/

1.230 Jihomoravský kraj

DDHM ve správě:
103 tis. Kč

SZŠ a VOŠ Merhautova

349 tis. Kč

Nemocnice Břeclav, p.o.

175 tis.Kč

Dětské centrum Znojmo, p.o.

753 tis. Kč

Nemocnice Ivančice, p.o.

48 tis. Kč
315 tis. Kč

Zámeček Střelice, p.o.
Nemocnice Hustopeče, p.o.
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na základě výsledků inventur byl vyřazen majetek ve výši 58 tis. Kč.

5.3 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
5.3.1 Nemovitý majetek
Soubor nemovitého majetku byl navýšen o 110.299 tis. Kč, z toho budova výjezdové základny na Ponavě za 50.457 Kč, budova výjezdové základny ve Znojmě za 49.326 tis. Kč. Za 179 tis. Kč byla technicky zhodnocena budova výjezdové základny ve Veselí na Moravě.

5.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Do souboru majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 7.654 tis. Kč:

Název majetku

v tis. Kč

CC-API

547

Phone-Řízení 1 tlf.přípojky – 8 licencí

365

ReDat eXperience

89

ReDat VoIP Recorder

158

SW Content server

156

SW Jabber
SW PEXIP Infinity
SW Záchranka
Tech_PL - Ovladač LCT - 6 licencí
Zhodnocení SW S.O.S. - IOP 11

61
923
1.650
647
3.058

DNM byl technicky zhodnocen za 3.460 tis. Kč:

v tis. Kč
SW S.O.S.
Integrační systém SBI
MS Office Standard 2010
IOP-S.O.S.

132
61
209
3.058

5.3.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
V kategorii drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 35 tis.
Kč.
Jedná se o položku MS OFFICE 2016 za 6 tis. Kč a VMware vSphere6 za 29 tis. Kč.
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5.3.4 Dlouhodobý hmotný majetek
Do užívání byl zařazen majetek v celkové hodnotě 25.062 tis. Kč, z toho:

Název majetku
Dezinfekční přístroj – 7 ks

v tis. Kč

Název majetku

483 Televize Samsung - 2 ks

v tis. Kč
106

Ventilátor plicní - 30 ks

2831 Výdejník na vodu - 2 ks

84

Motorgenerátor - 2 ks

1930 Distribuční centrum TV

40

Auto LAND ROVER 8B87857/102/

2147 Kamerový systém CCTV - 2 ks

Akustická jednotka - 6 ks

1.521

924 Projektor LCD s držákem

168

Audio systém

84 Systém jednotného času

210

Notebook

46 Radiostanice vozidlová MATRA - 10 ks

565

Počítač osobní

66 BIOVAK

151

Prvek síťový - 6 ks

440 Auto nákladní 1BM4272 /142/

2.781

Přepínač

101 Auto sanitní 1BM3140 /140/

5.357

Rozvaděč datový - 6 ks

389 LCD displej se stojanem

138

Řídicí systém

140 LCD displej se stojanem a repro - 5 ks

307

Server - 6 ks

843 Maticový přepínač

155

Video systém

204 Mixážní zvuková matice

Zdroj záložní UPS - 4 ks

239 Řídící systém videokonference

117

Zesilovač rackový - 2 ks

117 Server CISCO

133

Botník - 4 ks

867 Server HP

212

Lednice - chladící vitrína - 5 ks

235 Videokonferenční jednotka

241

Sedací souprava - 3 ks

133 Videokonferenční jednotka -5 ks

478

79

Technicky byl zhodnocen vůz číslo 55 za 40 tis. Kč.

5.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 16.120
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 4.595 tis. Kč ( ambuvaky, záchranářské batohy, vakuové dlahy,
vakuové matrace, oxymetry, laryngoskopy, scoop rámy, tonometry, intraoseální vrtačky, AED Lifepaky,
detektory CO apod.); výpočetní a kancelářská technika za 1.744 tis. Kč (počítače, notebooky, síťové
prvky, tiskárny, přepínače napájení apod.); telekomunikační zařízení ve výši 421 tis. Kč (telefony); nábytek a inventář ve výši 9.200 tis. Kč a ostatní drobný dlouhodobý majetek za 160 tis. Kč.

5.3.6 Komentář k zůstatku účtu 041 a 042 včetně předpokládaného roku zařazení do
užívání
Ke konci roku 2016 nebyl na účtu 041 evidován žádný majetek.
Na účtu 042 byl zůstatek ve výši 339 tis. Kč. Z této částky představuje:
-

zpracování dokumentace na rekonstrukci VZ Hodonín ..................................... 59 tis. Kč
návrh stavby VZ Hustopeče. .............................................................................. 56 tis. Kč
návrh stavby VZ Šumná .................................................................................... 47 tis. Kč
dokumentaci k rekonstrukci VZ Velké Opatovice . ............................................. 14 tis. Kč
dokumentaci k rekonstrukci VZ . ....................................................................... 54 tis. Kč
zpracování studie proveditelnosti vzdělávacího centra v Brně . ..................... 109 tis. Kč
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5.3.7 Přehled veškerých platných nájemních smluv
a) ZZS JmK, p.o. 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
Meditrans plus s.r.o. – pronájem nebytových prostor a pozemku v Blansku
Město Hodonín – pronájem větrného rukávce
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
Stomatolog Blansko s.r.o. – pronájem pozemku v Blansku
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR – výpůjčka sanitního vozidla
MUDr. Šušol Rastislav – pronájem nebytových prostor v Blansku
Talárová Libuše – ubytování v ubytovně v Horní Lhotě
Telefonica O2 – pronájem nebytových prostor v Brně
MUDr. Vodáková Petra – pronájem nebytových prostor v Blansku
MUDr. Vyskočilová Dana – pronájem pozemku v Blansku

b) ZZS JmK, p.o. jako nájemce
-

ALFA-HELICOPTER spol. s.r.o. – pronájem nebytových prostor v Brně
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 Jevišovkou
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. 2016 činil 29.862 tis. Kč. Během roku do něj přibylo 159.820 tis. Kč, a to odpisy
dlouhodobého majetku ve výši 24.381 tis. Kč, dotace zřizovatele na výstavbu objektu VZ v Brně – Ponavě ve výši 3.924 tis. Kč, dotace zřizovatele na výstavbu objektu VZ ve Znojmě ve výši 58.520 tis. Kč,
dotace zřizovatele na spolufinancování výdajů na zhotovení software v rámci akce aplikace do mobilních telefonů Záchranka ve výši 500 tis. Kč a na pořízení osobního vozidla pro mimořádné události ve
výši 1.225 tis. Kč. Dále jsme obdrželi dotaci od MZ ČR na pořízení majetku pro mimořádné události ve
výši 8.708 tis. Kč a z fondu zábrany škod 2.906 tis. Kč na pořízení přístrojů pro nepřímou srdeční masáž.
OD MMR jsme obdrželi část finančních prostředků ve výši 59.354 tis. Kč na projekt »Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK p.o. jako základní složky IZS«. Dále jsme obdrželi finanční dar ve výši 302 tis. Kč na zhotovení software pro aplikaci
Záchranka.
Z fondu byl profinancován dlouhodobý majetek v hodnotě 108.311 tis. Kč (blíže viz odd. 3.5 Investice).
Z prostředků fondu jsme splatili úvěr na předfinancování dodávek z projektu »Zlepšení technologického
vybavení ZZS JmK, p.o. za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK p.o. jako základní složky
IZS«
Zřizovateli bylo odvedeno 17.741 tis. Kč. Ke konci sledovaného období tak činil zůstatek ve fondu 4.276
tis. Kč.

6.2 Fond rezervní
K 1. 1. 2016 bylo ve fondu 1.245 tis. Kč. Během roku sem byl přidělen hospodářský výsledek roku 2015
ve výši 360 tis. Kč a účelový dar na provoz noční LZS ve výši 821 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši
821 tis. Kč byly vynaloženy na stanovený účel. 650 tis. Kč jsme použili k dalšímu rozvoji své činnosti.
Zůstatek fondu ke konci roku byl 955 tis. Kč.

6.3 Fond odměn
K 1. 1. 2016 bylo na fondu 585 tis. Kč. Zůstatek fondu ke konci roku byl rovněž 585 tis. Kč.

6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb
K 1. 1. 2016 byl na FKSP zůstatek 245 tis. Kč. Příjmem fondu byl jednotný příděl v objemu 4.397 tis.
Kč. Prostředky fondu byly použity ve výši 3.714 tis. Kč na příspěvek na stravné, odměny při životních
výročích a sportovní akce. Na fondu zůstalo ke dni 31. 12. 2016 928 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:
- Dodržování zákonem stanoveného limitu výjezdu VS k zásahu od času předání výzvy z KZOS.
- Kontrola směn zdravotnických zaměstnanců z hlediska dodržování přestávek mezi směnami.
- Kontrola poskytnutých zdravotních služeb od vyžádání pomoci na tísňové lince přes realizaci zásahu
a předání do navazující akutní lůžkové péče.
- Kontrola správnosti vedení elektronické zdravotnické dokumentace v souladu s platnou legislativou
a vnitřními předpisy, kontrola dodržování postupů lege artis při poskytování zdravotnické záchranné
služby. Porovnání vytištěné papírové dokumentace s dokumentací v elektronické podobě.
- Kontrola výkazů mzdových nároků, vykazování řádné dovolené a přesčasové práce v návaznosti na
personální zajištění jednotlivých VZ.
- Kontrola dodržování zásad bezpečnosti práce, používání ochranných pomůcek, zejména pracovní
obuvi.
- Kontrola výjezdů výjezdových skupin z výjezdových základen v souladu s platnou legislativou (do 2
min. od přijetí výzvy k výjezdu).
- Kontrola výjezdové základny a výjezdového vozidla z pohledu hygienicko-epidemiologických předpisů, BOZP a PO.
- Kontrola skladu léčiv a ZM na výjezdových základnách ZZS JmK, hospodaření se zásobami,
ochrana před ztrátou a zneužitím, doplňování zásob, kontrola jejich exspirace, dodržování limitů.
- Kontrola vedení dokumentace v informačním systému, zejména ukončení akce po očištění vozidla,
doplnění ZM a léčiv a provedení záznamu do zdravotnické dokumentace.
- Kontrola připravenosti vozů, přístrojového vybavení, ventilační techniky a ostatních pomůcek k okamžitému výjezdu.
- 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 vyúčtování zdravotní péče pojišťovnám.
- Kontrola upomínání dlužníků.
- Kontrola zařazování majetku do operativní evidence.
- Kontrola absolvování pravidelných lékařských prohlídek za rok 2015.
- Kontrola vyplácení nároků na odchodné a stanovení jeho výše u zaměstnanců, kteří ukončili pracovní poměr.
- Kontrola správnosti zařazení nově nastupujících zaměstnanců do pracovních tříd a stupňů.
- Kontrola aktuální pokladní hotovosti se stavem v pokladní knize.
- Kontrola vymáhání pohledávek za poskytnutou zdravotní péči za samoplátce.
- Kontrola vystavení upomínek u neuhrazených pohledávek.
- Kontrola záznamů v knihách jízd referenčních vozidel.
- Kontrola spotřeby pohonných hmot u sanitních vozidel – porovnání spotřeby na jednotlivých VZ.
- Kontrola dopravních nehod – porovnání počtu zaviněných a nezaviněných v období 2012-2015.
- Kontrola spotřeby elektrické energie od roku 2010-2015 na mimobrněnských výjezdových základnách.
- Kontrola nastavení vhodných tarifů na služebních telefonech v organizaci.
- Kontrola funkčnosti aktualizací informačního systému S.O.S. na pracovních stanicích v organizaci.
- Kontrola vytížení radiokomunikace v rámci denních hodin.
-

Kontrola označení majetku inventárními štítky a jeho inventarizace..
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 2016 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 opatření.
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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 2016 pokračovaly práce na zkvalitnění vnitřního
kontrolního systému, zejména před vznikem závazku v rámci ekonomického informačního systému.

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
ZZS JmK vydává každoročně interní předpis o rizicích, která ovlivňují činnost organizace a způsob jejich
vyhodnocování. Každý vedoucí zaměstnanec 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 2016 provedly externí subjekty tyto kontroly:
a) Centrum pro regionální rozvoj ČR, odbor centrální administrace projektů, Oddělení realizace projektů
OSS Praha – Kontrola realizovaných aktivit a pořízeného majetku, vedení složky projektu, originálů
faktur a výpisů z účtů, předávacích protokolů, vedení účetnictví s vazbou na projekt, splnění podmínek publicity (projekt Zlepšení technologického vybavení ZZS JmK za účelem zvýšení efektivní akceschopnosti ZZS JmK, p.o.) – bez nálezu.
b) 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 dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce – nebyly zjištěny nedostatky
c) Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj - kontrola dodržování povinností
vymezených v ustanovení §3 odst. 1 z. 251/2005 Sb. se zaměřením zejména na odměňování zaměstnanců, ochranu osobních práv zaměstnanců, pracovní dobu, pracovní poměry nebo DPČ a
DPP, rovné zacházení, součinnost zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance – zjištěny
2 závady.
d) Krajský úřad Jihomoravského kraje – komplexní kontrola – zjištěny nedostatky.

7.6 Přehled a rozbor stížností (viz tab. č. 14)
V roce 2016 obdržela ZZS JmK 10 stížností dle ustanovení § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), z nichž 1 byla částečně
oprávněná, ostatních 9 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné. Žádný ze stěžovatelů neuplatnil
proti vyřízení stížnosti ZZS JmK stížnost k příslušnému správnímu orgánu (Krajský úřad Jihomoravského kraje)
druh stížnosti

celkem

stížnost na chování posádky

7

stížnost na způsob ošetření pacienta

1

stížnost na operátorku KZOS

2

ostatní stížnosti

0

Kromě stížností jsme obdrželi celkem 135 poděkování.
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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 normami. 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 2016 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 stanovištích inventury návykových látek. Ke dni 30. 9. 2016 byly provedeny inventury dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v užívání, ke dni 31. 12. 2016 byly provedeny inventury skladovaných zásob včetně léků
a zdravotnického materiálu, pokladen, cenin, nedokončených investic, pohledávek a závazků.
Inventury zásob, návykových látek, hmotného a nehmotného majetku byly prováděny fyzickým porovnáním skutečného stavu se stavem evidovaným. Inventura pohledávek a závazků 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 inventuře skladových zásob byly zjištěny drobné nedostatky v evidenci.
Při inventurách dlouhodobého hmotného majetku byly zjištěny některé nedostatky v souvislosti se stěhováním inventáře, převodem a likvidací nepotřebného majetku. Při inventarizacích dlouhodobého majetku byly zjištěny rozdíly – chybějící předměty v celkové hodnotě 58 tis. Kč a přebývající předměty za
5 tis. Kč. Chybějící předměty, které se nenašly – manka – byly projednány ve škodní komisi a vyřazeny
ze souboru evidovaného majetku. Přebytky byly oceněny reprodukční pořizovací cenou a zařazeny do
souboru majetku v používání. Všechny rozdíly a nedostatky byly ke dni sestavení účetní závěrky proúčtovány a zařazeny, resp. vyřazeny z evidence majetku. Zároveň byla přijata nápravná opatření a bude
kontrolováno jejich naplnění.
Při ostatních inventurách nebyly zjištěny rozdíly či nedostatky.

V Brně dne 28. 2. 2017

Zpracovala: Ing. Naděžda Knězková, MBA
Na základě podkladů zaměstnanců:
Ing. Milana Klusáka, MBA
MUDr. Hany Albrechtové
MUDr. Jany Kubalové
MUDr. Hany Ondrové
Bc. Miroslava Kakáče
Hedviky Kropáčkové
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9 Seznam zkratek
AČR

Armáda České republiky

AED

automatický externí defibrilátor

ARO

Anesteticko-resuscitační oddělení

BOZP

bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČRR

Česká resuscitační rada

ČSARIM

Česká společnost anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny

DDHM

drobný dlouhodobý hmotný majetek

DPČ

dohoda o pracovní činnosti

EU

Evropská unie

FKSP

fond kulturních a sociálních potřeb

GL

Guide Lines

HZS

Hasičský záchranný sbor ČR

IPVZ

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

IKO

informačně komunikační oddělení

IZS

integrovaný záchranný systém

JIP

Jednotka intenzivní péče

JmK

Jihomoravský kraj

KHS

krajská hygienická stanice

KOPIS

krajské operační a informační středisko

KP

krizová připravenost

KPR

kardiopulmonální resuscitace

KZOS

krajské zdravotnické operační středisko

KrÚ

krajský úřad

KŠ

krizový štáb

LZS

letecká záchranná služba

MU

mimořádná událost

MV

ministerstvo vnitra

NCO NZO

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů

NIS

Nemocniční informační systém

NLZP

Nelékařský zdravotnický pracovník

NVG

Night Vision Googles

OON

ostatní osobní náklady

OOPP

osobní ochranné pracovní prostředky

ORP

Obce s rozšířenou působností

PČR

Policie České republiky

PN

pracovní neschopnost

PNP

přednemocniční neodkladná péče

RLP

rychlá lékařská pomoc

RZP

rychlá zdravotnická pomoc

r-v

systém rendez-vous

SPIS

systém psychosociální intervenční služby

SPS

Stálá pracovní skupina

STK

Státní technická kontrola
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ŠVS

školní vzdělávací středisko

THP

technicko-hospodářští pracovníci

ÚO

územní oddělení

VOŠ

Vyšší odborná škola

VS

výjezdová skupina

VŠ

vysoká škola

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.
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