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Úvodní slovo ředitele 

Rok 2017 byl již dvanáctým v historii jednotné Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. 
Byl dalším v řadě, kdy se beze zbytku dařilo naplňovat záměry organizace v rámci jejího rozvoje a 
dosáhnout cílů stanovených pro toto období zřizovatelem.  

V březnu 2017 došlo k ratifikaci Rámcové smlouvy mezi ČR a Rakouskem a bylo tak možné zahájit 
spolupráci připravovanou několik posledních let. Dnes máme možnost vyžádat si při zajištění zdravotní 
péče součinnost svých dolnorakouských kolegů a rovněž tak i operační středisko v Dolním Rakousku 
má možnost vyžádat zásah zdravotníků ZZS JmK v případech postižení vlastních občanů či cizích stát-
ních příslušníků.  

Novým provozovatelem vrtulníků letecké záchranné služby v JmK se stala z rozhodnutí Vlády ČR od 1. 
ledna loňského roku Letecká služba Policie ČR. Tato specifická zdravotní péče je i s přechodem na 
nového provozovatele poskytována na stejně vysoké úrovni, jako tomu bylo v minulých obdobích. Je 
jen škoda, že v souvislosti se skutečností, že Policie ČR je ozbrojenou složkou, nejsou uskutečňovány 
lety na záchranu života mimo území ČR a již zmíněná rámcová smlouva s Rakouskem není v oblasti 
zajištění LZS naplňována. A to i přes značné úsilí, které k tomu jak vedení ZZS JmK, tak i dolnorakouský 
partner (společnost Notruf), vynakládají.  

Rok 2017 byl již čtvrtým rokem, kdy teoretické znalosti i praktické dovednosti ke zvýšení úrovně posky-
tované péče a její kvality, získávali zdravotníci v rámci systému kontinuálního vzdělávání. Věřím, že 
projekt na dostavbu areálu v Brně - Bohunicích a na něj navazující žádost na získání prostředků EU na 
realizaci vzdělávacího střediska, které byly v průběhu uplynulého roku připravovány, přinesou tolik oče-
kávané zlepšení podmínek. A to zejména v oblasti praktické výuky, kdy podmínky budou mnohem rea-
lističtější nejen pro nácvik PNP jako takové, ale i takových specializací, jako je práce biohazard týmu či 
členů výjezdových skupin LZS. V tuto chvíli víme, že jsme prošli náročnými kontrolami dokumentace a 
netrpělivě očekáváme rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o financování akce. 

Již tradičně skvělou úroveň měly i 16. Brněnské dny urgentní medicíny v Mikulově. Nejen znovu rekordní 
účastí, ale především odbornou úrovní přednášek a aktivním zapojením zúčastněných zdravotníků. 

Je zcela zřejmé, že úspěchy našich týmů v soutěžích nejsou náhodné a souvisí s úrovní vnitroorgani-
začního vzdělávání, a tím i s odbornou úrovní zdravotníků – lékařů, záchranářů i řidičů v oblasti posky-
tované zdravotní péče. 1., 2., 4., 5. a 13. místo našich zdravotníků v jejich kategoriích na mezinárodní 
soutěži Rallye Rejvíz v Jeseníkách, 2. místo na Memoriálu J. Šmause společně s příslušníky HZS JmK, 
1. místo v soutěži Lesnica či 2. místo v soutěži Šachtičky (obojí na Slovensku) jsou toho nesporným 
důkazem. 

Pokud bilancuji loňský rok, nemohu nezmínit pilotní projekty organizace v oblasti využití automatizova-
ných externích defibrilátorů (AED) při poskytování přednemocniční neodkladné péče ve spolupráci s pří-
slušníky Hasičského záchranného sboru, Sboru dobrovolných hasičů, Policie ČR i laické veřejnosti. 
Díky vedení Statutárního města Brna se podařilo v jeho městských částech rozmístit dalších 27 AED. 
Sama ZZS JmK pak za pomoci projektů Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma ope-
račních středisek IZS dále prohlubuje spolupráci v této oblasti se snahou o vzájemnou koordinaci čin-
ností ve prospěch záchrany životů obyvatel kraje i jeho návštěvníků.  

Rok 2017 byl rovněž rokem, kdy byla zahájena projektová příprava na rekonstrukci objektu bývalé sa-
moobsluhy v obci Šumná na tamní výjezdovou základnu i na rekonstrukci objektu výjezdové základny 
v Hustopečích. I když v závěru roku 2017 bylo rozhodnuto posledně uvedenou základnu řešit stavbou 
typového objektu, rovněž v areálu hustopečské nemocnice, je velmi pravděpodobné, že obě stavby 
budou zahájeny po získání stavebních povolení v roce 2018. 

Je skvělé, že díky zřizovateli, kterým je Jihomoravský kraj, to těmito stavbami nekončí. Zlepšení pra-
covních podmínek se velmi brzy dočkají i zdravotníci ve Slavkově, Bučovicích, Kyjově, Veselí n. Mora-
vou a Mikulově. A já věřím, že hned poté dojde i k dostavbě areálu v Brně – Černovicích, kde přibude 
budova autoprovozu. Organizace tak bude mít k dispozici plně autonomní servisní středisko, které 
umožní běžné opravy ve 24 hodinovém nepřetržitém provozu.   

Již závěr roku 2016, ale zejména rok 2017 znamenal zlepšení situace v počtu lékařů působících ve 
výjezdových skupinách. Problém nebyl vyřešen úplně a zřejmě už ani nikdy nebude, přesto máme v sou-
časné době k dispozici nejvíce lékařů od roku 2014. Patří za to velké poděkování mojí náměstkyni pro 
zdravotní péči MUDr. Haně Albrechtové, která za svého působení ve své vedoucí pracovní pozici vyna-
ložila právě získávání lékařů velké úsilí. 
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V ekonomické oblasti jsme dosáhli zisku ve výši 3,3 mil. Kč, což alespoň částečně umožní pokrýt ztrátu 
z roku 2016, dosaženou díky nedokrytí navýšení platů ve zdravotnictví, tehdy o 5%, v podmínkách ZZS 
JmK se jednalo o 20 mil. Kč. 

Rok 2017 byl ovšem i rokem problémů. 

Ty hlavní se týkaly, postupně nenápadně, později stále častěji, umisťování pacientů v obou fakultních 
nemocnicích. Nikoliv těch v ohrožení života, ale pacientů s akutními zdravotními problémy, vyžadujícími 
okamžitou zdravotní péči. V této záležitosti probíhala řada jednání. Nejprve dvoustranná na úrovni ve-
dení ZZS JmK a zdravotnických zařízení lůžkové péče v Brně a jeho okolí a později i jednání, kterých 
se účastnili rovněž představitelé vedení kraje a města Brna. Přesto se do dnešních dnů nepodařilo tyto 
problémy vyřešit. Je zřejmé, že jejich kořeny jsou hluboké a jsou důsledkem neřešení situace ve zdra-
votnictví za řadu posledních let. Bude pravděpodobně trvat velmi dlouhou dobu, než se na příčiny těchto 
problémů najdou potřebná řešení, zejména na úrovni orgánů státní moci či zákonodárných orgánů. Nyní 
je důležité najít lék na řešení akutních potíží a vymyslet okamžité řešení, třeba i krátkodobé, které zajistí 
odpovídající zdravotní péči všem pacientům, kteří tuto péči potřebují. 

Odboráři působící v organizaci jsou již druhým rokem ve stávkové pohotovosti. V únoru loňského roku 
je vyhlášením stávkové pohotovosti na celostátní úrovni podpořily i odborové svazy mimo oblast zdra-
votní péče. Při této příležitosti šly vrcholné představitelky Odborového svazu pracovníků zdravotnictví a 
sociální péče Ing. Ivana Břeňková a Bc. Dagmar Žitníková až tak daleko, že vyzvaly obyvatelstvo, aby 
se vyhýbalo Jihomoravskému kraji z důvodu, že jim zde nebude poskytnuta kvalitní přednemocniční 
neodkladná péče. Škoda, že se před tímto svým vyjádřením neseznámily s tím, kým a jak kvalitně je ve 
skutečnosti péče ze strany zdravotníků ve výjezdových skupinách ZZS JmK zajišťována! 

Vůbec se proto nedivím většině zaměstnanců organizace, že je nenechalo toto šíření poplašné zprávy 
netečnými a vůči jednání odborářů, jak na úrovni vedení odborového svazu, ale i těch působících v or-
ganizaci, se důrazně ohradili. 

Je samozřejmé, že napjatá situace mezi některými odboráři a vedením, či lépe řečeno, přímo mojí 
osobou, nenechala lhostejným ani vedení Jihomoravského kraje. Situaci měl pomoci řešit mediátor. 
Jeho mise však nebyla úspěšná. Od září 2017 působí v organizaci odbornice na lidské zdroje ze spo-
lečnosti Mita Thor International, spol. s. r. o. (MTI). V desítkách případů hovořily se zaměstnanci ze 
všech územních oddělení, zúčastnily se řady provozních porad, porad vedení, setkávaly se se zástupci 
odborových organizací a řadu hodin strávily i diskusemi s jednotlivými členy vrcholového vedení orga-
nizace, mě nevyjímaje. V rámci svého působení nejen připravovaly podklad k dalšímu rozhodování ve-
dení kraje, ale přicházely i s náměty na celou řadu zlepšení, zejména v komunikaci vrcholového vedení 
organizace směrem k zaměstnancům na všech výjezdových základnách i směrem opačným. Soustře-
dily se i na komunikaci mezi vedoucími a ostatními zaměstnanci navzájem. Působení firmy MTI se pro-
jevilo i v kvalitě některých vnitřních dokumentů a směrnic připravovaných v poslední době k vydání, ale 
rovněž i v oblasti posílení některých vedoucích pracovních pozic tak, aby struktura organizace odpoví-
dala její velikosti a významu. Díky tomu nyní samotní vedoucí pracovníci budou mít více času právě na 
vedení svých týmů a nebudou se muset zabývat administrativními povinnostmi, jak tomu je doposud. 

Výsledky své práce představila firma MTI u tzv. kulatého stolu dne 31. 1. 2018. Je teď na všech aktérech 
dění v ZZS JmK, jak k závěrům odbornic této firmy přistoupí a jak povedou svá jednání ke zklidnění 
situace a vytvoření přijatelné atmosféry pro náročnou práci zdravotníků při poskytování ZZS. 

Komplexní pohled na organizaci získáte uvnitř této výroční zprávy. 

Na závěr mi dovolte popřát všem zaměstnancům ZZS JmK pevné zdraví a mnohem více klidu do ob-
dobí, které je před námi. A už tradičně přeji obyvatelům Jihomoravského kraje i krajů okolních, ve kte-
rých zdravotní péči zajišťujeme na základě mezikrajských smluv, aby naši péči pokud možno nepotře-
bovali a v případě, že nebude zbytí, aby jim byla péče i nadále poskytnuta na vysoké odborné úrovni a 
včas. 

 

 

 

 
        Ing. Milan Klusák, MBA 
         ředitel 
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1 Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 

1.1 Management 

1.1.1 Údaje o organizaci 

Organizace: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace. 

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

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

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

1.1.2 Údaje o vedoucích zaměstnancích 

Ke dni 31. 12. 2017 tvořili management tito zaměstnanci: 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Ředitelství 

vedoucí oddělení vzdělávání Vařeková Vlasta, Mgr. 

vedoucí inspektor provozu Bartošek Daniel, Bc., DiS. 

vedoucí oddělení krizové připravenosti Nováková Sylva, DiS. 

vedoucí oddělení PaM Oravec Pavel, Bc. 

vedoucí IKO Vintr Jindřich, Ing. 

vedoucí provozního oddělení Čvandová Milena, Ing. 

vedoucí dopravy Urbánek Jiří 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Brno 

vedoucí lékařka ÚO Brno Jiráčková Eva, MUDr. 

vedoucí lékařka KZOS Ondrová Hana, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Brno Báča Mikuláš, DiS. 

vedoucí lékařka VZ Brno-Ponava  Freyová Eva, MUDr. 

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

vedoucí lékař VZ Brno Bohunice Čiernik Jan, MUDr. 

staniční sestra VZ Brno-Černovice Najbr Pavel, Bc. 

staniční sestra VZ Brno-Ponava Podsedník Milan 

vedoucí lékařka VZ Ivančice Foralová Vladimíra, MUDr. 

staniční sestra VZ Ivančice Šacher Luděk 

vedoucí lékař VZ Tišnov Mikliš Pavel, MUDr. 

staniční sestra VZ Tišnov Stará Jaroslava 

vedoucí lékařka VZ Pohořelice Hrnčířová Lea, MUDr. 

staniční sestra VZ Pohořelice Stýblo Radovan 

Funkce Jméno 

ředitel Klusák Milan, Ing., MBA. 

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

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

náměstek provozně - technický Kakáč Miroslav, Bc. 

náměstkyně pro KP a vzdělávání Kubalová Jana, MUDr. 

hlavní sestra Dobrovolný Martin 

mailto:info@zzsjmk.cz
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Územní oddělení Funkce Jméno 

LZS 
vedoucí lékařka ÚO LZS Kubalová Jana, MUDr. 

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

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Blansko 

vedoucí lékař ÚO Blansko Hlavinka Petr, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Blansko Poláček Michal 

vedoucí lékařka VZ Boskovice Čechová Dana, MUDr. 

staniční sestra VZ Boskovice Ondráček Pavel, DiS. 

staniční sestra VZ V. Opatovice Chlup Petr, Bc., DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Břeclav 

vedoucí lékař ÚO Břeclav Havlíček Ondřej, MUDr. 

vedoucí lékař VZ Břeclav Džmura Marek, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Břeclav Kopeček Jaroslav 

vedoucí lékař VZ Hustopeče Havlíček Ondřej, MUDr. 

staniční sestra VZ Hustopeče Dunajová Ladislava 

staniční sestra VZ Mikulov Gregorovič Václav, DiS. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Hodonín 

vedoucí lékař ÚO Hodonín Schütz Igor, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Hodonín Kotásková Petra 

vedoucí lékař VZ Kyjov Schütz Igor, MUDr. 

staniční sestra VZ Kyjov Vodička Michal, DiS. 

vedoucí lékař VZ Veselí n.M,  
VZ Hodonín  

Vařejka Libor, MUDr. 

staniční sestra VZ Veselí n.M a VZ  
Velká nad Veličkou 

Kochová Hana, Bc. 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Vyškov 

vedoucí lékař ÚO Vyškov Buček Pavel, MUDr. 

vrchní sestra ÚO Vyškov Malý Jiří 

vedoucí lékařka VZ Bučovice Čtvrtečková Hana, MUDr. 

staniční sestra VZ Bučovice Janečková Radmila 

staniční sestra VZ Slavkov Racková Zdeňka 

 

Územní oddělení Funkce Jméno 

Znojmo 

vedoucí lékař ÚO Znojmo Chloupek Luděk, MUDr. MSc. 

vrchní sestra ÚO Znojmo Konečný Luděk 

vedoucí lékař VZ Hrušovany n.J. Husařík Petr, MUDr. 

staniční sestra VZ Hrušovany n.J. Vávra Jiří 

 

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

1. 1. MUDr. Eva Jiráčková byla jmenována do funkce vedoucího lékaře ÚO Brno. 
31. 1. Bc. Vladimír Husárek, DiS. ukončil činnost vedoucího inspektora provozu. 
31. 3. MUDr. Rudolf Zvolánek, MHA se vzdal funkce vedoucího lékaře ÚO LZS.  
31. 3. Libor Zábranský ukončil činnost vedoucího oddělení krizové připravenosti. 
1. 4. MUDr. Jana Kubalová byla jmenována do funkce vedoucího lékaře ÚO LZS. 
1. 4. Sylva Nováková, DiS. byla jmenována do funkce vedoucí oddělení krizové připravenosti. 
1. 5. MUDr. Luděk Chloupek, MSc. byl jmenován do funkce vedoucího lékaře ÚO Znojmo. 
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16. 8. Bc. Daniel Bartošek, DiS byl jmenován do funkce vedoucího inspektora provozu. 
31 .8. Barbora Minaříková, DiS. ukončila činnost staniční sestry VZ Hrušovany n. Jevišovkou. 
1. 9. Jiří Vávra byl jmenován do funkce staniční sestry VZ Hrušovany n. Jevišovkou. 
20. 9. Martin Dobrovolný byl jmenován do funkce hlavní sestry (zástup za MD). 
1. 10. Bc. Vojtěch Nečas, DiS. byl jmenován do funkce staniční sestry VZ Brno – Bohunice. 
1. 11. MUDr. Jan Čiernik byl jmenován do funkce vedoucího lékaře VZ Brno – Bohunice. 
30. 11. MUDr. Zuzana Šikudová se vzdala funkce vedoucího lékaře ÚO Hodonín. 
1. 12.  MUDr. Igor Schütz byl jmenován do funkce vedoucího lékaře ÚO Hodonín. 
1. 12.  MUDr. Libor Vařejka byl jmenován do funkce vedoucího lékaře VZ Veselí n. M. a VZ Hodonín. 
31. 12. MUDr. Pavel Mikliš se vzdal funkce vedoucího lékaře VZ Tišnov. 
 
   

1.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci zdravotnického zařízení po stránce eko-
nomické a kvality a rozsahu poskytované péče 

V roce 2017 využila ZZS JmK finanční prostředky ze státního rozpočtu v objemu 7.388 mil. Kč na zajiš-
tění krizové připravenosti.  

Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.919 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdra-
votnickou techniku – 2 ks dýchacích přístrojů, 1 ks monitoru životních funkcí a 31 ks radiostanic. 

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

Během roku se podařilo stabilizovat zaměstnance v kategorii lékaře. 

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 2017 se ZZS JmK snažila prezentovat jak před odbornou veřejností, tak také před ve-
řejností 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.  

O profesionalitě a kvalitě poskytovaných služeb svědčí také množství pochvalných dopisů od našich 
pacientů či jejich rodinných příslušníků.  

Mezi nejzajímavější a nejdůležitější akce patřily: 

a) Brněnské dny urgentní medicíny 2017 

Jedná se o druhou největší akci v oboru v České republice. V loňském roce proběhl již 16. ročník této 
prestižní akce, která se opět konala v prostředí jihomoravského Mikulova, a to ve dnech od 26. do 28. 
dubna. Motivem setkání zdravotníků v roce 2017 byla »Neobvyklá témata a kontroverze v urgentní me-
dicíně«. Konference si kladla za cíl představit nové neotřelé náměty a vnést čerstvý vítr do léta zavede-
ných postupů. Ve dvou sálech se po dva dny střídali přednášející, které si přijelo vyslechnout přes 600 
účastníků.  

Hlavní témata 16. ročníku:  

- Hypotenze a šok 
- Vysoce nebezpečné nemoci  
- Kontroverze v urgentní medicíně 
- Šestý smysl 
- Akutní pediatrie 
- Ultrasonografie v urgentní medicíně 

Program doprovázely firemní prezentace, společenské akce a workshopy.  
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         Obr. č. 1 Brněnské dny UM 

b) Den Linky 155  

V průměru přibližně každých 15 sekund zazvoní na některém ze zdravotnických operačních středisek 
Zdravotnické záchranné služby tísňová linka 155 a zhruba každých 30 sekund vyjíždí z jedné z více než 
300 výjezdových základen v České republice vozidlo zdravotnické záchranné služby. Náročnou a zá-
služnou práci operátorů i záchranářů v terénu jednotlivé záchranné služby po celé republice nově při-
pomínají celostátní společnou akcí - Dnem linky 155. V roce 2017 se konal její nultý ročník.  
Datum 15. 5. bylo zvoleno symbolicky, s odkazem na zdravotnickou tísňovou linku 155, která předsta-
vuje nejdůležitější pojítko mezi těmi, kdo pomoc zdravotníků potřebují a záchranáři, kteří ji poskytují. 

Jihomoravská zdravotnická záchranná služba v tento den otevřela pro veřejnost dveře všech svých 
základen. Záchranáři představovali návštěvníkům sanitky, zdravotnickou techniku i své zázemí, operá-
torky KZOS je seznámily s fungováním zdravotnického operačního střediska a svoji prezentaci zde měla 
i Aplikace Záchranka.  

 

     Obr. 2 Letáček Den linky 155 
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V roce 2017 se ZZS JmK podílela také na propagaci Aplikace Záchranka, a to kampaní ve vozech 
DPMB. Informačními letáky a videem nabádala Brňany ke stažení aplikace, která může výrazně pomoci 
v přivolání zdravotnických záchranářů a zejména v neznámém terénu urychlit lokalizaci volajícího. Kam-
paň probíhala od dubna do června 2017. Na půdě výjezdové základny v Brně - Bohunicích se konala i 
tisková konference k ročnímu výročí fungování aplikace, kde její autor Filip Maleňák spolu s týmem ZZS 
JmK představili novinky, které aplikace nabízí – například nastavení pro neslyšící, push notifikaci nebo 
plánovanou expanzi do sousedního Rakouska. O úspěšnosti fungování aplikace Záchranka hovoří čísla 
stažení – jen za první rok ji začalo využívat 300 tisíc obyvatel České republiky a přes aplikaci se usku-
tečnilo 7 tisíc nouzových volání. 

 

                  Obr. č. 3 Z tiskové konference k aplikaci Záchranka 

Činnost jihomoravských zdravotnických záchranářů jsme prezentovali také na řadě akcí pro veřejnost, 
často ve spolupráci celého Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje. V rámci Dne 
s IZS, který pořádá pravidelně radnice městské části Brno-střed v prostředí Kraví Hory, naše posádka 
představovala zejména malým návštěvníkům zdravotnickou techniku, učila je základním principům první 
pomoci a společně s hasiči a policisty předvedla ukázku zásahu u dopravní nehody.  

 

                 Obr. č. 4 Kurzy první pomoci pro děti 
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c) 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 slu-
žeb byly pravidelně zveřejňována varování a doporučení pro občany, jak předcházet úrazům a onemoc-
něním a jak případně postupovat, pokud k něčemu takovému dojde. 

d) ZZS JmK na internetu a sociálních sítích 

V roce 2017 jsme se soustředili na výraznější prezentaci práce našich záchranářů na sociálních sítích, 
zejména na facebooku a instagramu, kde jsme uváděli nejen zprávy o naší každodenní činnosti, ale 
také z profesního života záchranářů, akcí, kterých se zaměstnanci ZZS JmK společně zúčastnili, orga-
nizovali fotosoutěže se záchranářskou tématikou pro naše posádky i laickou veřejnost atd.  

V druhém pololetí roku jsme se zaměřili na tvorbu nových webových stránek ZZS JmK tak, aby svým 
návštěvníkům nabídly vždy aktuální pohled na dění v jihomoravské záchranné službě, přehledné infor-
mace nejen zdravotnického, ale i praktického zaměření, moderní design a uživatelsky příjemné ovlá-
dání. Nový web ZZS JMK byl spuštěn začátkem ledna 2018. 
 

 

1.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů 

Kromě vlastních výnosů, zejména od zdravotních pojišťoven, a příspěvků od zřizovatele, jsme v roce 
2017 hospodařili s prostředky státního rozpočtu, určenými na připravenost poskytovatele ZZS na řešení 
mimořádných událostí a krizových situací, z nichž bylo vyčerpáno 7.388 tis. Kč. 

Dalším zdrojem byly prostředky z fondu zábrany škod ve výši 2.919 tis. Kč, z nichž jsme pořídili zdra-
votnickou techniku – 2 ks dýchacích přístrojů, 1 ks monitoru životních funkcí a 31 ks radiostanic. 

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

Dále jsme obdrželi finanční dar ve výši 5 tis. Kč a 4 ks přileb pro záchranáře LZS v hodnotě 4 tis. Kč. 
 
 

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

V roce 2017 nedošlo v JmK k žádné mimořádné události II. – IV. stupně. Mimořádných událostí I. stupně 
bylo vícero, mezi nejvýznamnější patřily: 

14. 5. 2017 - DN u Přítluk – celkem 10 zraněných z toho 1 těžce, 

28. 5. 2017 - otrava jídlem v centru pro nevidomé Brno-Chrlice – celkem 11 postižených         

20. 8. 2017 - DN u Znojma, celkem 7 zraněných, z toho 2 těžce, 2x exitus na místě, 

15. 10. 2017 - DN u Velkých Němčic, celkem 12 zraněných, 

5. 11. 2017 - DN tramvaje v Brně – celkem 8 zraněných, 

13. 11. 2017 - požár bytového domu v Brně – intoxikace zplodinami hoření - celkem 8 postižených osob. 
 
 
 

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

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

Formy poskytování ZZS se v roce 2017 řídily podle následujících norem a objektivních skutečností: 

- zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravot-
ních službách a vyhláškou MZ ČR č. 240/2012 Sb. kterou se provádí zákon o ZZS,  
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- zvyšováním stupně vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků (VOŠ, VŠ), zvyšováním počtu 
záchranářů se specializovanou způsobilosti z oboru urgentní medicína, zvyšováním jejich kompe-
tencí, kdy tito zaměstnanci provádějí odborné výkony, donedávna svěřené pouze lékařům,  

- pokračujícím nedostatkem lékařů.  

V roce 2017 postupně docházelo k navyšování stavu lékařů, a proto ani v jednom případě v průběhu 
roku nedošlo k neobsazení služby lékařem tam, kde podle plánu pokrytí sloužit lékař měl. Dojezdové 
časy našich výjezdových skupin na místa událostí byly plně v souladu se zněním platné legislativy.   

Pokrytí Jihomoravského kraje výjezdovými základnami a výjezdovými skupinami řeší Plán pokrytí území 
Jihomoravského kraje výjezdovými základnami ZZS. 

V roce 2017 bylo na území Jihomoravského kraje realizováno celkem 98.386 výjezdů. Procentuální 
rozložení výjezdů v rámci Jihomoravského kraje ukazuje následující graf.  

 

Graf č. 1 Podíl jednotlivých ÚO na všech výjezdech 

 
V jednotlivých ÚO a VZ byly počty výjezdů následující: 

V ÚO Blansko bylo zrealizováno celkem 7.794 výjezdů, z toho ve VZ Blansko 3.656 výjezdů, ve VZ 
Boskovice 3.263 výjezdů a ve VZ Velké Opatovice 875 výjezdů. 

 

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

 
V ÚO Brno bylo zrealizováno celkem 56.495 výjezdů, z toho 55.710 výjezdů pozemními složkami a 785 
vzletů provedla letecká záchranná služba. Z celkového počtu pozemních výjezdů bylo provedeno ve VZ 
Brno 47.666, ve VZ Ivančice 3.509, ve VZ Pohořelice 1.575 a ve VZ Tišnov 2.960 výjezdů. 
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Graf č. 3 ÚO Brno – podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Brno 
 
 

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

 

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

V ÚO Břeclav bylo provedeno celkem 8.359 výjezdů, z toho ve VZ Břeclav 5.374, ve VZ Hustopeče 
1.380 a ve VZ Mikulov 1.605 výjezdů. 

 

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

 
V ÚO Hodonín to bylo celkem 11.650 výjezdů, z toho ve VZ Hodonín 3.975, ve VZ Kyjov 3.698, ve VZ 
Veselí nad Moravou 3.100 a ve VZ Velká nad Veličkou 877 výjezdů. 
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Graf č. 6 ÚO Hodonín – podíl výjezdů jednotlivých VZ na celkových výjezdech ÚO Hodonín 
 
 

V ÚO Vyškov bylo provedeno celkem 6.478 výjezdů, z toho ve VZ Vyškov 3.490, ve VZ Slavkov 1.947 
a ve VZ Bučovice 1.041 výjezdů.   

 

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

V ÚO Znojmo bylo realizováno celkem 7.610 výjezdů, z toho ve VZ Znojmo 5.980, ve VZ Hrušovany 
nad Jevišovkou 1.026 a ve VZ Šumná 604 výjezdů.     

 

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

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

V doplňkové činnosti zajišťovala ZZS JmK přednemocniční neodkladnou péči v rámci zdravotnických 
asistencí při pořádání veřejných hromadných kulturních a sportovních akcí. Mezi nejvýznamnější akce 
patřily finálové zápasy hokejového klubu Kometa ve dnech 14. - 15. 4. 2017 na Zelném trhu v Brně a 
18. - 19. 4 2017 v DRFG aréně v Brně, dále MOTO GP Grand Prix ve dnech 4. - 6. 8. 2017, I. ročník 
hudebního festivalu BEER FEST v září 2017, Triexpert „Vokolopriglu“ na Brněnské přehradě a mnoho 
dalších akcí. Dále jsme zajišťovali v červnu akci »Brno - město uprostřed Evropy« s řadou ohňostrojů. 
Pravidelně pak v průběhu celého roku zajišťujeme zdravotnické asistence při hokejových utkáních ho-
kejového klubu HC Kometa Brno a fotbalových utkání FC Zbrojovka Brno.   
 
 
1.2.1 Informace o příjmu, zpracování a vyhodnocování tísňových výzev a určení nej-

vhodnějšího způsobu poskytování přednemocniční neodkladné péče 

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

Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JmK: 

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

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

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

- avizuje příjezd ZZS s nemocným či raněným na cílovém nemocničním pracovišti, předává zde ne-
zbytné anamnestické údaje, popř. zprostředkuje telefonický kontakt zasahujícího lékaře RLP s léka-
řem cílového pracoviště,      

 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 ode-
slán na životě ohrožený pacient na nejbližší volné resuscitační nebo intenzivní lůžko bez zbytečné 
časové prodlevy. 

Ve druhé polovině roku 2017 začalo docházet ke stále častějším problémům právě s navazující nemoc-
niční péčí na úrovni města Brna, zejména ve FN Brno, a proto došlo k řadě setkání managementu všech 
nemocnic v Brně a okolí (bez ohledu na zřizovatele), zdravotních pojišťoven, ZZS JmK a zástupců KrÚ, 
odboru zdravotnictví a hejtmana JmK. Bohužel, tato jednání v roce 2017 nevedla k vyřešení tohoto 
problému, ale naopak se situace v závěru roku ještě zhoršila.   

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

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

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

V roce 2017 bylo na tísňové lince přijato celkem 168.513 hovorů. Z tohoto počtu bylo 86.865 akcí reali-
zováno prostředky ZZS JmK a představovalo 98.386 výjezdů, 4.619 akcí bylo předáno k realizaci sou-
kromým dopravcům a LSPP, 717 akcí bylo předáno jiným ZZS, 967 akcí bylo předání policejním slož-
kám a 9.682 akcí bylo stornováno z různých důvodů, např., že jednu akci ohlásilo několik volajících, 
volající následně akci zrušili, apod.     
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1.2.2 Informace o poskytování nebo zajištění přednemocniční neodkladné péče na místě 
vzniku úrazu nebo náhlého onemocnění, při dopravě postiženého a při jeho pře-
dávání ve zdravotnickém zařízení odborně způsobilému k poskytování zdravotní 
péče 

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

ZZS JmK zajišťovala poskytování přednemocniční péče nejen na území Jihomoravského kraje, tj. pro 
cca 1,14 mil. obyvatel na rozloze 7.196 km2, ale na základě mezikrajské spolupráce také pro občany 
okolních krajů. Úzká spolupráce je navázána se Zlínským krajem, kde ZZS JmK zajišťuje dostupnost 
ZZS pro občany Koryčanska z výjezdové základny Bučovice, která je pro týmy ZZS Zlínského kraje 
nedostupná do 20 minut od přijetí tísňové výzvy. Změnou organizace činnosti ZZS JmK od 1. srpna 
2013, poskytujeme na vyžádání výjezdovou skupinu RZP z Velkých Opatovic k zajištění ZZS i na Je-
víčsku 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 2017 bylo zrealizováno 410 případů mezikrajské spolupráce.  

V roce 2017 pokračoval projekt »Společně ke zdraví«, financovaný z prostředků EU.  Cílem je hlavně 
propojení operačních středisek Dolního Rakouska a KZOS JmK. Zároveň došlo dne 18. 1. 2017 v St. 
Pöltenu k podepsání čtyřstranné dohody o příhraniční spolupráci v oblasti ZZS mezi Spolkovou zemí 
Dolní Rakousko a Jihomoravským, Jihočeským a Krajem Vysočina. Přesto nebyla uskutečněna žádná 
akce v rámci přeshraniční spolupráce.  

V roce 2017 jsme zahájili ve spolupráci s Anesteziologicko resuscitační klinikou FN USA pod vedením 
Prof. Šrámka převozy pacientů, vyžadující mimotělní membránovou oxygenii (ECMO). Vozidlo RLP se 
speciálním přístrojovým vybavením uskutečnilo několik takovýchto transportů.  

Kvalita poskytované ZZS se odvíjí rovněž od materiálně-technického vybavení, zejména sanitních vo-
zidel a také zdravotnické techniky a zázemí pro zdravotnické pracovníky.  V roce 2017 bylo pořízeno 
10 nových sanitních vozidel typu Mercedez Benz Sprinter a zdravotnická technika.  

Kvalita zdravotní péče je rovněž závislá na vzdělaném a erudovaném personálu. V roce 2017 pokračo-
valo již 5. rokem interní vzdělávání, jehož výsledkem je, že zaměstnanci získají teoretické znalosti dle 
nejnovějších poznatků Společnosti pro urgentní medicínu a medicínu katastrof. Bylo stanoveno tzv. ne-
podkročitelné minimum poskytované péče naší organizací, a to v oblasti zajištění dýchacích cest, 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. I přes 
tato úskalí se v roce 2017 podařilo navýšit stavy lékařů v pracovním poměru. Je potěšující, že o obor 
urgentní medicína začínají mít zájem mladí lékaři. Průměrný věk lékařů, kteří pracují v organizaci v pra-
covním poměru, se stabilizoval kolem 48. roku.   

ZZS JmK se od roku 2012 podílí na realizaci projektu rozmístění automatických externích defibrilátorů 
(AED). Nejprve byly rozmístěny AED na území brněnské aglomerace, posléze i v celém Jihomoravském 
kraji. V roce 2014 byly zařazeny do systému jednotky HZS (JPO I-V)  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. Zájem o spolupráci a pomoc v za-
vádění systému projevila v roce 2017 i Slovenská republika a ZZS JmK jí v zavádění systému pomáhá. 
V roce 2017 byly vybaveny přístroji AED další jednotky IZS a další soukromá AED byla zařazena do 
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systému. ZZS JmK zajišťuje kompletně správu systému, zaškolování a pravidelné proškolování v re-
suscitaci s AED. V systému bylo ke konci roku 2017 registrováno 136 AED, a to jak veřejných, tak 
soukromých vlastníků. Krajské zdravotnické operační středisko ZZS JmK aktivuje tento systém v pří-
padě příjmu tísňové výzvy o vzniku náhlé zástavy oběhu v terénu tak, aby byla zajištěna, co nejrychlejší 
pomoc, ještě před příjezdem týmů záchranné služby. Na úrovni operačního řízení ZZS, HZS a PČR 
došlo k mnoha inovacím, díky kterým je aktivace »first respondera« v případě potřeby operativnější a 
rychlejší.  

V roce 2017 byla zahájena realizace projektu »Složky IZS zachraňují životy s AED«, který je zaměřen 
na dovybavení jednotek IZS v systému first respondera a na jejich systematické vzdělávání. Návaznou 
část úvodního projektu z roku 2013 zajistilo město Brno, které koncem roku rozšířilo síť AED o 27 no-
vých přístrojů. Tyto defibrilátory  jsou určeny k umístění do boxů v 19 městských částech a během roku 
2018 budou postupně do systému zařazeny. Současně je naplánovaná velká osvětová kampaň pro 
veřejnost. V souvislosti s doplněním AED do města Brna byla navázána spolupráce s Městskou policií 
Brno, jejichž hlídky byly vybaveny a proškoleny v resuscitaci s AED. Na rok 2018 jsou naplánovány 
další aktivity na podporu a rozvoj systému plošného rozmístění AED v JmK a systému first respondera. 
Aktuální informace o systému, včetně seznamu AED je možno najít na www.aedjmk.info. 
 
 

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

Součástí činnosti ZZS JmK jsou i sekundární transporty, které rozlišujeme na neodkladné a odkladné 
(plánované). Neodkladné sekundární transporty jsou v převážné míře transporty pacientů ze zdravot-
nických zařízení nižšího typu (okresní nemocnice) na pracoviště vyššího typu (fakultní nemocnice), 
která jsou schopna poskytovat specializovanou zdravotní péči. Tyto transporty byly prováděny výjezdo-
vými skupinami RLP, RZP a LZS. Za rok 2017 jsme provedli celkem 2.716 sekundárních transportů. 

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

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

Repatriační transporty českých občanů ze zahraničí patří k dalším činnostem v rámci hlavní činnosti. 
Vzhledem k tomu, že tato činnost je finančně lukrativní, je poskytována převážně soukromými zdravot-
ními přepravci. V roce 2017 jsme uskutečnili 1 repatriční transport. 

 
 
1.2.5 Informace o přednemocniční neodkladné péči při likvidaci zdravotních následků 

hromadného postižení zdraví  

V roce 2017 nedošlo k žádným mimořádným událostem, které by měly charakter II.-IV stupně podle 
traumatologického plánu.  
 
 

1.2.6  Informace o zajištění letecké záchranné služby 

Od 1. 1. 2017 poskytuje ZZS JmK leteckou záchrannou službu ve spolupráci s novým provozovatelem, 
kterým je Letecká služba Policie ČR. Se změnou provozovatele došlo i ke změně výjezdové základny. 
Základna byla přesunuta do budovy PČR na mezinárodním letišti Brno - Tuřany. Volací znak i typ vrtul-
níku se nezměnil -  volací znak zůstává Kryštof 04, LZS byla provozována na stejném typu vrtulníku 
H135 T2+ jako s předchozím provozovatelem. Letecká služba PČR standardně provozuje dvoupilotní 
provoz. Posádku tedy tvoří pilot, kopilot či palubní technik, zdravotnický záchranář a lékař. Přesunutím 
výjezdové základny narostly i náklady spojené s pobytem přímo na mezinárodním letišti, a to zejména 
na bezpečnostní školení, nutné pro samostatný pohyb zaměstnanců LZS po veřejně nepřístupných pro-
storech, vystavení IDC karet nebo umožnění parkování vozů zaměstnanců přímo na letišti.  

V denní směně je posádka přítomna na heliportu LZS, v letních měsících s prodlouženou výjezdovou 
dobou až do 21:00 hodin, v noční směně vyjíždí VS ze základny v Brně - Černovicích. Základní zása-
hovou oblastí je Jihomoravský kraj a část Zlínského a Pardubického kraje. V době od soumraku do 
úsvitu poskytuje vrtulník své služby i polovině kraje Vysočina a části kraje Olomouckého. Ve dne i v noci 

http://www.aedjmk.info/


Zpráva o činnosti za rok 2017  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 
19 

je schopna VS LZS poskytovat lety do terénu na neznámá místa. V noci je tento provoz umožněn díky 
výcviku pilotů pro létání s pomocí přístroje pro noční vidění, tzv. NVG (Night Vision Googles).  

Se změnou provozovatele nedošlo ke změně poskytování LZS na území České Republiky. V důsledku 
změny provozovatele však není možné poskytovat lety HEMS na území Rakouské republiky a naplnit 
tak mezistátní smlouvu o poskytování přeshraniční spolupráce v oblasti ZZS, neboť současný provozo-
vatel nesplňuje podmínky provozovatele HEMS dle evropské legislativy. Ani za rok intenzívního jednání 
s LS PČR, ministerstvem zahraničí i zdravotnictví i zástupci Rakouské republiky nedošlo k průlomu.   

Statistika LZS za rok 2017 v kontextu ostatních LZS v ČR: 

Středisko LZS 
Provozova-
tel vrtulníku 

Událostí 
za účasti 

LZS 

Počet pri-
márních zá-
sahů (H1/I a 

H1/II) 

Podíl 
prim.zásahů 

v % 

Primární zá-
sahy na zá-
kladě tísňo-
vého volání 

(H1/I) 

Podíl 
prim.zás.na 

zákl.tís.volání 
v % 

Počet zá-
sahů s využi-
tím lanových 

technik 

Plzeň AČR 719 592 82,3 nesledují - 9 

České Budějovice AČR 592 527 89,0 nesledují - 3 

Praha PČR 449 411 91,5 292 71,0 2 (HZS) 

Brno PČR 785 567 72,2 326 57,5 1(HZS) 

Liberec DSA 573 459 80,1 286 62,3 8 

Ústí nad Labem DSA 390 373 95,6 305 81,8 25 

Hradec Králové DSA 581 557 95,9 456 81,9 11 

Jihlava HAT 542 404 74,5 267 66,1 0 

Ostrava HAT 569 518 91,0 388 74,9 5 

Olomouc ATE 470 404 86,0 247 61,1 0 

Celkem   5 670 4 812 84,9 2 567 69,5 64 

Tab. č. 1 Statistika LZS v ČR za rok 2017 

Ze statistiky vyplývá, že LZS v Brně má největší počet vzletů, je na 2. místě v počtu nalétaných minut, 
avšak má nejmenší procentuální zastoupení primárních zásahů přímo na základě tísňového volání. 
Důvodem je rozlehlost kraje, velmi dobré pokrytí pozemními VS a využívání LZS pro urychlení trans-
portů pacientů na kardiocentrum, kde primární diagnostika leží vždy na nejbližší výjezdové skupině, 
kterou je obvykle pozemní VS ZZS. Dalším důvodem je také řada uskutečněných transportů z jiných 
krajů ČR, kde je LZS obvykle aktivována operačními středisky mimo JmK a kde nejsme schopni způsob 
aktivace ovlivnit. Vedení LZS Brno je součástí pracovní skupiny pro LZS při SUMMK, kde intenzivně 
spolupracuje na tvorbě doporučení a nastavování pravidel spolupráce a rozvoje LZS v ČR. 

Do prostoru výjezdové základny LZS bylo navíc deponováno plně vybavené vozidlo RLP-RV, které je 
schopno zajistit činnost VS LZS v Brně - Tuřanech i v případě počasí mimo letové limity, popřípadě při 
vzniku jiných mimořádných událostí na letišti a okolí. 

Zaměstnanci LZS se již druhým rokem intenzivně připravují na možnost poskytování ZZS i v nepřístup-
ném terénu pomocí lanových technik, ve spolupráci s lezeckým družstvem HZS. 
 
 

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

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

Součinnost s jednotlivými složkami probíhá jak na úrovni krajských operačních středisek, tak na úrovni 
vlastních výjezdových týmů přímo v terénu. V průběhu roku 2017 nedošlo při těchto činnostech k pro-
blémům, které by si vyžádaly nutnost systémových změn.  

V průběhu roku 2017 ZZS JmK participovala na několika lokálních cvičeních IZS a pomáhala po stránce 
zdravotnické asistence realizovat některé aktivity HZS. 
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1.2.8  Informace o rychlé přepravě oborníků k zabezpečení neodkladné péče do zdra-
votnických zařízení, která jimi nedisponují, popřípadě léků, krve a biologických 
materiálů nezbytně potřebných k dalšímu poskytování již zahájené neodkladné 
péče 

Během uplynulého roku jsme realizovali celkem 48 převozů v rámci rychlé přepravy odborníků, léků, 
krve a biologických materiálů. Z tohoto počtu bylo provedeno 14 převozů zdravotnických pracovníků, 
členů transplantačních a operačních týmů, 29 převozů zdravotnických pracovníků, členů transplantač-
ních a operačních týmů a současně tkání a orgánů k transplantaci, 5 převozů tkání, orgánů a biologic-
kého materiálu, transfúzních přípravků a léků.  
 
 

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

1.2.9.1. Koncepce činnosti ZZS při MU - vzdělávání 

Koncepce přípravy zaměstnanců a systémů ZZS JmK na mimořádné události a krizové situace byla 
nastavena v letech 2012 – 2016. Od roku 2017 dochází k jejímu cizelování na různé specializované 
úkoly a udržování akceschopnosti. Příprava zaměstnanců na plnění úkolů, vzniklých při mimořádných 
událostech, probíhá kontinuálně a je nikdy nekončícím procesem. Příprava zaměstnanců probíhá pře-
devším ve vzdělávání v medicíně katastrof a plněním úkolů Plánu cvičení orgánů krizového řízení a 
složek IZS JMK na rok 2017 daných Bezpečnostní radou JmK.  

V roce 2017 se ZZS JmK aktivně účastnila 13 cvičení složek IZS. ZZS JmK se významnou měrou po-
dílela na přípravě i zajištění většiny z nich. Na základě vyhodnocení cvičení je třeba konstatovat, že 
základní pravidla spolupráce i činnosti ZZS JmK jsou velmi dobře nastavena a bez větších komplikací 
fungují. Všechny poznatky z proběhlých cvičení jsou pravidelně sbírány, rozklíčovány a implementovány 
do školení ZZS i složek IZS a diskutovány na vyhodnocovacích setkáních členů jak složky ZZS, tak 
složek IZS. Vzdělávání v MEKA dále probíhá na specializovaných dvoudenních školeních, které jsou 
druhý den zakončeny řešením simulované mimořádné události. V roce 2017 proběhlo 5 těchto výcviků 
ve spolupráci se školním a výcvikovým zařízením HZS Brno Líšeň. Na konci roku 2017 proběhla 2 
školení – teoretická příprava na metodické zaměstnání složek IZS AMOK. Zaměstnanci OKPV a ZZS 
JmK jsou pravidelnými vyhledávanými přispěvateli konferencí v České republice s tématy medicíny ka-
tastrof. 
 

1.2.9.2. Nejvýznamnější cvičení složek IZS v roce 2017 

Nejvýznamnějším cvičením v roce 2017 bylo cvičení VLAK.  

Tématem tohoto cvičení byla činnost složek IZS Jmk při vzniku mimořádné události – železniční nehodě 
s hromadným postižením osob v obtížně přístupném terénu a poruchou plynulosti provozu na železnici. 
Toto cvičení bylo největší za posledních několik let v JmK, co se především týká počtu cvičících sub-
jektů, a to 31 i velkého množství figurantů na místě MU. Za ZZS JmK se zúčastnilo 13 výjezdových 
skupin (5x RLP, 1x LZS, 7x RZP, 1x ZDS Donera, mobilní KZOS). ZZS JmK prověřila schopnost za-
městnanců ZZS JmK ve spolupráci s ostatními složkami IZS zvládnout tak náročnou situaci, jako je 
železniční nehoda v nepřístupném terénu. I když se jednalo o cvičení taktické, organizačně se pro ZZS 
JmK blížilo spíše charakteru cvičení prověřovacího. Informace zasahujícím byly předány pouze zá-
kladní: o charakteru události a problémech, které mohou na místě nastat, jako např. nemožnost zbudo-
vání stanoviště PNP přímo na místě MU, přístup pouze po kolejích, možnost využití kolejových trans-
portních vozíků. I přes novou situaci, která dosud nebyla na ZZS JmK procvičena (nepřístupný prostor, 
velké množství účastníků nehody), byla akce zvládnuta velmi dobře, o čemž svědčí i čas ukončení MU 
– za 2 hodiny a 12 minut od příjezdu na místo, které bylo dostupné pro vozy ZZS.  
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                   Obr. č. 5 Cvičení VLAK 

 

1.2.9.3. Koncepce krizové připravenosti – materiální zabezpečení  

V loňském roce nedošlo k rozšíření počtu vozidel pro KP. Plánováno bylo vozidlo pro transport více 
ležících pacientů v případě vzniku mimořádných událostí s hromadným postižením osob. Z důvodu ne-
vyjasněného financování investic z prostředků na krizovou připravenost dle nařízení vlády ze strany 
Ministerstva zdravotnictví ČR, bylo pořízení tohoto vozidla přesunuto na rok 2018.  

Na základě vyhodnocení proběhlých cvičení IZS byly do vozíků pro mimořádné události doplněny spe-
ciální reflexní plachty „VSTUP“ a „VÝSTUP“, které se pokládají na zem a měly by omezit obcházení 
vstupu i výstupu na stanoviště PNP. KZOS vybudovalo ve spolupráci s technickým oddělením ZZS JmK 
a KOPIS HZS Brno své záložní pracoviště přímo na KOPIS HZS Brno. Toto pracoviště bude možné 
využít v případě krizového stěhování KZOS ZZS JmK nebo jeho dlouhodobého výpadku.  
 
 

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

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

− profesionální zdravotníky, 
− složky IZS, 
− laickou veřejnost. 

 
 

1.2.10.1. Externí vzdělávání 

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 me-
dicíny i lékařům v postgraduálním vzdělávání. ZZS JmK má tuto praktickou výuku akreditovánu na mi-
nisterstvu školství. Teoretická výuka v rámci postgraduálního vzdělávání je zajištěna na NCO NZO, kde 
se však mnoho lékařů i zdravotnických záchranářů ze ZZS JmK na vlastní výuce podílí, lékaři i záchra-
náři 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 územních 
oddělení ZZS JmK, největší koncentrace studentů je však na ÚO Brno – město. Stáže probíhají také na 
krajském zdravotnickém operačním středisku.  
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Významnou částí odborné praxe jsou vzdělávací akce pro složky IZS – převážně HZS a PČR. V rámci 
dohody mezi HZS JmK, PČR JmK a ZZS JmK 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. 
 
  
1.2.10.2. Interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců ZZS JmK 

V roce 2017 probíhalo interní vzdělávání zdravotnických zaměstnanců nově v 6 specializovaných kur-
zech. Témata byla stanovena na několik let dopředu, byly detailně dopracovány materiály a zaměst-
nancům tak bylo umožněno vybrat si kurz, který je nejvíce naplňuje, či cítí největší potřebu sebevzdě-
lání.  

Základní témata:  
- porod a resuscitace novorozence, 

- akutní stavy v pediatrii, 

- akutní stavy v interním lékařství, akutní neurologie, 

- přednemocniční péče o závažné trauma v terénu, 

- resuscitace, 

- ABC dovednosti pro lékaře, 

- celokrajské školení pro operátory KZOS. 

Výcvik probíhal v budově ZZS JmK v Brně – Bohunicích na pokročilém simulátoru SimMan, simuláto-
rech pro výcvik KPR – ALS i živých modelech. Školení se povinně účastnili lékaři, záchranáři i řidiči 
vozidel ZZS. Operátoři KZOS se účastnili svého specializovaného školení, zaměřeného na problematiku 
KZOS, včetně krizového řízení. Pro jednotlivá školení bylo vypsáno celkem 31 termínů v 10 měsících 
roku 2017, školení absolvovalo téměř 600 osob. Lektoři vzdělávacího centra se pravidelně účastní lek-
torského soustředění, které je pořádáno na začátku každého kalendářního roku a slouží ke školení 
lektorů v nových tématech a lektorských dovednostech ještě před zahájením sezóny. 

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

− 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 a praxe v provozu,  

− kurz pro zaměstnance s povinností řízení vozidel – Řešení krizových situací v terénu s využitím 
polygonu v Hradci Králové, 8 hodinové školení, 

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

− teoretický kurz Řešení mimořádné události AMOK – 2 termíny na konci roku 2017, 

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

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

− kurzy pro nové zaměstnance v rámci adaptačního procesu. 

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

− výcvik ve speciálních činnostech a lanových technikách pro zaměstnance LZS ve spolupráci s Ho-
rolezeckým centrem Brno, 

− mezinárodně certifikovaný kurz ALS provider ve spolupráci s Českou resuscitační radou, 

− mezinárodně certifikovaný kurz PhTLS provider ve spolupráci s PHTLS Česká republika, Hradec 
Králové, 

− metodické zaměstnání Pražská 155. 
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1.2.10.3. Soutěže a metodická cvičení 

Výjezdové skupiny ZZS JmK dosáhly řadu úspěchů na národních i mezinárodních soutěžích a metodic-
kých zaměstnáních: 

- 1. a 4. místo – mezinárodní soutěž Rallye Rejvíz, tým RZP, 

- 2., 4. a 5. místo – Rallye Rejvíz, tým RLP, 

- 2. místo – Memoriál V. Šmause, tým RZP a HZS, 

- 2. místo – Rescue Šachtičky Slovensko, tým RZP, 

- 1. místo – Rescue Lesnica Slovensko, tým RZP. 

V rámci ZZS JmK pořádalo oddělení vzdělávání ve spolupráci se sdružením Rallye Rejvíz již 9. ročník 
soutěže Malá Jihomoravská Rallye Rejvíz. Tato interní soutěž je kvalifikačním kláním na mezinárodní 
soutěž, která se koná každoročně koncem května v Koutech nad Desnou. ZZS JmK vysílá vždy 4 nej-
lepší výjezdové skupiny, které získaly největší počet bodů na akci regionální. Akce se konala ve spolu-
práci se školním a výcvikovým zařízením HZS v Brně Líšni, na soutěž se přihlásil maximální počet 
účastníků – 14 výjezdových skupin, které plnily úkoly z urgentní medicíny i medicíny katastrof. Organi-
zátoři připravili úkoly tak, aby pokryly velkou škálu problematiky urgentní medicíny – lavinová nehoda, 
dopravní nehoda s větším počtem zraněných, onemocnění dítěte a další. Na konci dne byl proveden 
rozbor každého úkolu s cílem poučení a na závěr slavnostní vyhlášení vítězů. Nejlepší účastníci obdrželi 
pozvánku na mezinárodní soutěž Rallye Rejvíz.     

 

 

          Obr. č. 6 Malá Jihomoravská Rallye Rejvíz 

 

 

1.2.11 Počet cizinců ošetřených organizací v členění dle státní příslušnosti 

V roce 2017 jsme ošetřili 113 cizinců - samoplátců. Samoplátci byli ponejvíce z Ruska, Ukrajiny, Ra-
kouska, Německa, Slovenska, Polska, Rumunska, Sýrie, celkem jsme ošetřili samoplátce ze 31 zemí. 
Samoplátci ze zemí EU jsou cizinci, kteří nedoložili příslušnost ke zdravotní pojišťovně. Většina cizinců, 
kteří přicházejí do ČR, jsou dnes již pojištěni u zdravotních pojišťoven.  
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1.3 Provozní činnosti 

1.3.1 Specifikace a popis provozních činností 

Provozní činnosti zajišťuje provozně-technický úsek ZZS JmK v součinnosti se zaměstnanci jednotli-
vých územních oddělení, výjezdových základen a ekonomického úseku. Provozní činnosti zahrnují po-
datelnu, 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. 2017 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 po-
kladna 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 hra-
zených služeb a stáží. 
 

1.3.1.3 Informačně komunikační činnosti 

Informačně-komunikační činnosti zajišťovalo informačně komunikační oddělení. Byl to provoz počíta-
čové 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 vo-
zidlech a budovách a provoz záložních zdrojů elektrické energie. Při jejich údržbě spolupracovalo s do-
davatelskými firmami. Provádělo měsíční vyúčtování telefonního provozu organizace a předávalo pod-
klady do účtárny a vedoucím pracovníkům. Zajišťovalo podporu uživatelům výpočetní techniky, telefon-
ních přístrojů a radiostanic.  

V roce 2017 realizovalo tyto aktivity: 

- dovybavení a „doladění“ výjezdové základny LZS v Brně – Tuřanech po jeho zprovoznění, 

- úprava centrálního monitoringu antivirového systému, 

- úprava strukturované kabeláže a konsolidace datových prvků do rackové skříně a její instalace na 
výjezdové základně Veselí nad Moravou a Velká nad Veličkou, 

- spolupráce při realizaci rozšíření kamerového systému do skladů léčiv na lokalitách Brno - Bohunice, 
Brno - Černovice a Brno - Ponava, 

- zprovoznění nového systému svolávání, zajišťující vyšší prostupnost volání a automatický hlasový 
syntetizátor, 

- provedení upgrade a rozšíření telefonní ústředny, 

- zakoupen nový server do virtualizace a rozšíření pamětí do stávajících serverů, 

- instalace a spuštění nové proxy organizace, 

- zakoupení a zprovoznění nového datového úložiště, 

- rozšíření poštovního serveru o schránky pro všechny zaměstnance, 

- rozšíření mapových podkladů v CarTabletech o země sousedící s ČR pro příhraniční spolupráci, 

- zajištění a spuštění WiFi pro zaměstnance v rámci celého kraje, 

- hromadná výměna baterií v užívaných tabletech organizace v sanitních vozidlech, na základě svo-
lávací akce firmy Panasonic, 

- byl zahájen přechod organizace do nové domény s cílem jednotné autentizace uživatelů a zajištění 
vyšší bezpečnosti organizace s ohledem na nové zákony, 

- spolupráce na dodávce a uvedení do provozu 10 ks nových sanitních vozidel, 
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- technická podpora cvičení, organizovaných ZZS JmK, 

- instalace, ladění a uvolnění do testování bezdrátového stahování dat z defibrilátorů, 

- započala realizace sběru dat z vozidel pro sledování a vyhodnocování stylu jízdy řidičů,  

- spolupráce na projektu „eHealth v Jihomoravském kraji“, 

- pokračování ve spolupráci na projektu Společně ke zdraví - společná přeshraniční spolupráce ve 
zdravotnictví Dolní Rakousko – Jihomoravský kraj – Jihočeský kraj, 

- kontinuální aktivní účast v řídícím výboru na Ministerstvu vnitra ČR pro plánování národní strategie 
mobilních komunikací bezpečnostních a záchranných složek a krizového řízení. 

 

1.3.1.4 Ostraha objektů 

V roce 2017 pokračoval rozvoj koncepce bezpečnostních systémů budov ZZS JmK. Rozšířili jsme ka-
merový systém budovy v Brně - Bohunicích na parkoviště a garáže a dálkový přístup k bezpečnostním 
systémům budov z mobilních zařízení. V závěru roku se podařilo nakoupit pro VZ Brno - Bohunice, Brno 
- Černovice a Brno - Ponava klíčové trezory pro zvýšení bezpečnosti v oblasti přístupů do budov včetně 
identifikace zápůjček klíčů, karet a speciálních klíčů. V průběhu prvního čtvrtletí 2018 bude tento systém 
zabezpečení a evidence klíčů uveden do plného provozu. Byla zahájena příprava na zavedení automa-
tického systém vjezdu do budovy Bohunice pomocí identifikace RZ vozidel. 
 

1.3.1.5 Úklid 

V oblasti úklidu nedošlo v uplynulém roce k žádným změnám. Většina je zajišťována dodavatelským 
způsobem a pouze na několika výjezdových základnách je prováděn úklid vlastními zaměstnanci. Jedná 
se o výjezdovou základnu Ivančice, Hustopeče, Hodonín, Velká n. Veličkou, Slavkov a Šumná. 
 

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 2017 bylo na opravy vynaloženo celkem 10.522 
tis. Kč. Největší objem oprav a údržby se týká vozového parku ve výši 7.441 tis. Kč. Další významnou 
položkou byly opravy a údržba budov v objemu 1.597 tis. Kč a v neposlední řadě jde o opravy a údržbu 
zdravotnické techniky v objemu 884 tis. Kč.  

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 7.449 tis. 
Kč představovaly náklady na opravy po dopravních nehodách 1.419 tis. Kč. 

Stavební opravy se týkaly běžné údržby budov, jako jsou opravy vrat, kotlů, elektroinstalace, apod. 
Z větších oprav byla provedena oprava osvětlení v Bučovicích, oprava okapového systému ve Vyškově 
a opravy vrat v Ivančicích a na výjezdových základnách v Brně. 

Údržba a opravy zařízení včetně manipulační techniky byly plně v kompetenci techniků provozního od-
dělení. S výstavbou nových objektů na ÚO Brno však zůstal jejich počet nezměněn, což je s ohledem 
na potřeby těchto budov nevyhovující. I přesto, že využíváme k zajištění provozu, oprav a revizí exter-
ních firem, je nutné zajistit jejich dohled vlastními zaměstnanci. S ohledem na nepřetržitý 24 hodinový 
provoz a rozšíření obslužných a provozních technologií, je nutné v dalších letech zajistit nepřetržitou 
technickou podporu vlastními zaměstnanci. 

V roce 2017 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 
formou SMS 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. Tento 
systém se velmi osvědčil. 
 

1.3.1.7 Zásobování a skladové hospodářství 

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

 



Zpráva o činnosti za rok 2017  Zdravotnická záchranná služba JmK, p.o. 

 
26 

 

V jednotlivých skladovaných položkách byly tyto obraty: 

- léky a ZM - nákup 12.695 tis. Kč, výdej 12.186 tis. Kč, konečná zásoba k 31.12.2017 - 10.897 tis. Kč, 

- zdravotnická technika - nákup 1.661 tis. Kč, výdej 785 tis. Kč, konečná zásoba k 31.12.2017 - 875 tis. 
Kč, 

- materiál a náhradní díly na vozidla - nákup 1.954 tis. Kč, výdej 2.796 tis. Kč, konečná zásoba k 
31.12.2017 – 643 tis. Kč, 

- prádlo a OOPP - nákup 9.574 tis. Kč, výdej 8.687 tis. Kč, konečná zásoba k 31.12.2017 - 3.066 tis. 
Kč, 

- radiosoučástky – nákup 18 tis. Kč, výdej 124 tis. Kč, konečná zásoba – 194 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 bylo zajištěno 
prostřednictvím dodavatelské firmy, která byla vybrána na základě výsledků výběrového řízení. Stravo-
vání zaměstnanců bylo zajištěno téměř zcela prostřednictvím stravovacích poukázek v hodnotě 70,- Kč 
v jednosměnném pracovním režimu a 105,- Kč v nepřetržitém pracovním režimu.  

 

Praní prádla    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 541 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 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    dodavatelsky 

celkové náklady tis. Kč 805 

vyprané množství Kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    Dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 3.476 

celkové náklady na obědy tis. Kč 3 476 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 86.919 

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

z toho cena potravin Kč - 

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

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

celkové náklady tis. Kč 814 

vyprané množství kg nepereme na kg 

náklady na vyprání 1 kg prádla Kč - 

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

Stravování    dodavatelsky 

náklady na zaměstnance a cizí strávníky tis. Kč 3.535 

celkové náklady na obědy tis. Kč 3 535 

počet obědů celkem (zaměstnanci + cizí) ks 87.801 

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

z toho cena potravin Kč - 

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

Tab. č. 4 Náklady na praní prádla a stravování v roce 2017 

 
 
 

1.4 Technické činnosti 

1.4.1 Nově pořízená technika 

V roce 2017 byla pořízena nová technika investičního charakteru za 37.306 tis. Kč, konkrétně: 

-  sanitní vozidlo RLP - 10 ks   .................................................................... 26.675 tis. Kč 
-  dýchací přístroje 8 ks   .............................................................................. 2.340 tis. Kč 
-  monitory životních funkcí - 8 ks   ............................................................... 4.734 tis. Kč 
-  AED – 3 ks  .................................................................................................. 165 tis. Kč 
-  radiostanice ruční – 31 ks  ........................................................................ 1.753 tis. Kč 
-  tablety do vozidel - 7 ks   .............................................................................. 612 tis. Kč 
-  klíčový trezor   .............................................................................................. 332 tis. Kč 
-  server - 2 ks ................................................................................................. 412 tis. Kč 
-  technické zhodnocení 2 ks paměti  .............................................................. 123 tis. Kč 
-  technické zhodnocení serveru  ...................................................................... 53 tis. Kč 
-  technické zhodnocení telefonní ústředny  .................................................... 107 tis. Kč 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byla pořízena technika v celkové hodnotě 4.255 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 2.570 tis. Kč (ambuvaky, odsávačky, oxymetry, sady laryngo-
skopů, digitální teploměry, extenční dlahy, vakuové matrace, transportní plachty, detektory CO apod.); 
výpočetní a kancelářská technika za 975 tis. Kč (notebooky, monitory LCD, tiskárny, záložní zdroje, 
přepínače napájení apod.); telekomunikační zařízení ve výši 454 tis. Kč (telefony); provozní zařízení za 
256 tis. Kč (vrtačky, kompresory, tlaková myčka atd.). 

 

Během roku 2017 byl technicky zhodnocen tento dlouhodobý majetek: 

 

-  budova VZ Brno - Bohunice   ...................................................................... 289 tis. Kč 
-  budova VZ Blansko   ................................................................................... 242 tis. Kč 
-  telefonní ústředna   ...................................................................................... 107 tis. Kč 
-  2 x server  .................................................................................................... 123 tis. Kč 
-  software S.O.S.  ....................................................................................... 1.549 tis. Kč 
-  software subsystém GIS   ........................................................................... 193 tis. Kč 
-  software Byznys   ........................................................................................ 240 tis. Kč 
-  software SBI   ................................................................................................ 59 tis. Kč 
-  software EKP   ............................................................................................. 424 tis. Kč 
 
Celkové náklady na technické zhodnocení činí 3.226 tis. Kč. 
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1.4.2 Energetika a odpadové hospodářství 

1.4.2.1 Energetika 

V roce  2017  bylo u měřených energií na VZ  spotřebováno celkem 1.002 MWh elektrické energie, 
1.236 MWh plynu, 4.842 m3 vody a 996 GJ tepelné energie.  

Hlavním dodavatelem elektrické energie a plynu byl i v roce 2017 centrální jihomoravský zadavatel 
společnost CEJIZA, s.r.o. 

Na spotřebě energií se projevil provoz nové výjezdové základny ve Znojmě, která byla uvedena do 
provozu v září 2016. 
 
1.4.2.2 Odpadové hospodářství 

V roce 2017 naše organizace  vyprodukovala celkem 66,15 tun odpadu, což je o 23,44 tun méně, než 
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. 2017 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 601 fyzických osob, přepočtený počet zaměst-
nanců činil 590,4. 

Ke dni 31. 12. 2017 bylo v organizaci zaměstnáno celkem 608 fyzických osob, přepočtený počet za-
městnanců činil 599,1. 

Oproti konci roku 2016 došlo k celkovému nárůstu přepočteného počtu zaměstnanců o 10,8 osob. 

Strukturu zaměstnanců ke 31. 12. 2017 zobrazuje následující graf: 

 

 
 
Graf č. 9 Struktura zaměstnanců ke 31.12.2017                                                           

 

K 31. 12. 2017 bylo v pracovním poměru 74,3 lékařů, jejich celková potřeba pro zajištění provozu v roce 
2017 však 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 nárůstů celkového počtu, průměrný přepočtený počet k 31. 12. 
2017 oproti 31. 12. 2016 narostl o 3,9 úvazků. Organizace se dlouhodobě potýká s nedostatkem lékařů. 
Nedostatek lékařů se snaží řešit spolupráci s externími zaměstnanci – lékaři, se kterými jsou uzavírány 
dohody o pracovní činnosti mimo jejich pracovní poměr a přesčasovou prací „kmenových“ zaměst-
nanců.  

Průměrný věk lékařů, pracujících v organizaci v pracovním poměru, byl ke konci roku 2017 48,6 roků a 
podíl lékařů v důchodovém věku představoval 7 % z jejich celkového počtu. 
 
 

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

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou uzavřeny převážně s externími lékaři, pracují-
cími ve výjezdových složkách. Těmito lékaři je doplňován nedostatek „kmenových“ lékařů. Dále pak se 
jedná o lékaře a všeobecné sestry pracující v pediatrické a neonatologické výjezdové skupině (spolu-
práce 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 udá-
lostí 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 při-
pravenosti, odborný konzultant a 
poradce, lektorská a vzdělávací čin-
nost 

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

všeobecná sestra 

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

pediatrická sestra, člen VS ZZS 

zdravotnický záchra-
nář 

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

člen VS ZZS 

řidič vozidla ZZS 

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

člen VS ZZS 

THP 

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

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

ostatní pracovníci 
úklid, telefonní mechanik, údržba, 
sběr prádla 

úklid, sběr prádla 

     Tab. č. 5 Dohody mimo pracovní poměr 

 
V roce 2017 bylo vyplaceno odstupné 1 zaměstnanci, a to v celkové výši 17 tis. Kč. Jednalo se o ukon-
čení pracovního poměru dohodou pro nadbytečnost – zaměstnanec oddělení IKO; spojový mechanik.  
 
 

2.3 Přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých platových třídách, prů-
měrný stupeň 

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

 
 

2.4 Dodržování bezpečnosti práce, komentář k jednotlivým pracovním úrazům 
za sledované období 

2.4.1 Dodržování bezpečnosti práce 

V roce 2017 byly prováděny zvýšené kontroly jednotlivých ÚO a VZ v oblasti BOZP a PO. Mimo přípravy 
a provedení zákonné, veřejné prověrky stavu BOZP, byla rozhodnutím vedení organizace provedena 
také mimořádná prověrka. Zjištěné skutečnosti z této mimořádné prověrky byly zpracovány do závě-
rečné zprávy. Zpětnou kontrolou odstranění závad bylo zjištěno, že závady, které byly v kompetenci 
techniků a vedoucích zaměstnanců ZZS JmK byly odstraněny. Nadále však přetrvávají nedostatky v 
případech, kdy ZZS JmK sídlí v pronajatých objektech a v objektech s plánovanou rekonstrukcí (Husto-
peče, Kyjov, Veselí n. M.), nebo v objektech, kde pronajímatel dlouhodobě neplní požadavky ZZS JmK. 
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Mnohé tyto výjezdové základny nejsou zcela v souladu se zákonnými požadavky na BOZP, PO a hygi-
enu práce. Vedení ZZS JmK si situace uvědomuje a hledá řešení formou získání finančních prostředků 
na výstavbu nových výjezdových základen. 

V oblasti zpracování a aktualizace interních předpisů byla vytvořena celková dokumentace pro nově 
vybudovanou výjezdovou základnu ve Znojmě, byla provedena aktualizace interních předpisů pro za-
bezpečení pracovních podmínek žen, těhotných žen, matek a mladistvých. 

S rozvojem a obnovou vozového parku, v rámci celkového provozu vozidel ZZS JmK, vyvstala nutnost 
podrobnějšího rozpracování technických podmínek dopravního řádu organizace. Tento se postupně 
zavedl do praxe. Pro zlepšení a zdokonalení fyzické zdatnosti jednotlivých zaměstnanců byly průběžně 
řešeny možnosti využívání sportovních posiloven včetně zpracování jejich provozních řádů. 

Zaměstnanci ZZS JmK ve výjezdových skupinách jsou vybaveni OOPP, které je chrání před riziky, sou-
visejícími s poskytováním PNP. Problematika přidělování, používání a hospodaření s OOPP je zpraco-
vaná v příslušném interním předpisu, který byl ke konci roku aktualizován. V průběhu roku pracovala i 
komise pro OOPP, jejímž úkolem je stanovení OOPP v souvislosti s identifikací rizik a posuzování ma-
teriálů a střihů OOPP. 

2.4.2 Komentář k pracovním úrazům 

V roce 2017 došlo na pracovištích organizace celkem ke 13 pracovním úrazům. Z tohoto počtu se 
v rámci výjezdových základen v Brně se stalo 7 pracovních úrazů. Průběžně byly odškodňovány pra-
covní úrazy, které vznikly v roce 2016 a nároky na náhradu škody přešly do období roku 2017. Celkově 
počet pracovních úrazů oproti roku 2016 vzrostl o 4.  

Příčiny úrazů byly velmi různorodé – jsou dány charakterem práce v terénu, v noci, při špatném osvět-
lení, ve stísněných prostorových podmínkách, apod. Následkem vzniku dopravní nehody nebyl zapříči-
něn žádný úraz. Závažný pracovní úraz se stal našemu záchranáři při lezeckém výcviku člena LZS. 
Mezi další příčiny vzniku úrazů řadíme především 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 sanitky 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 provoz-
ních porad a školení BOZP. Zbývající úrazy měly jiný, blíže nespecifikovaný charakter, který souvisel 
s výkonem pracovní funkce.  Vlivem všech těchto úrazů došlo především ke zhmožděninám zádového 
svalstva, horních a dolních končetin. 

Jednou z priorit organizace je neustálé hledání možností ke snižování pracovních úrazů a přijímání 
vhodných opatření k eliminaci nejčastějších příčin, kterými jsou uklouznutí, poranění horních končetin a 
zádového svalstva v důsledku přetěžování těchto partií. V rámci prevence vzniku úrazů pracuje komise 
pro OOPP, která se zabývá problematikou užívání vhodných OOPP. Jednotlivá pracoviště jsou po-
stupně dovybavována posilovacími stroji a dalším vybavením, které slouží k regeneraci organismu za-
městnanců. 

V roce 2017 pokračovala velmi dobrá spolupráce v oblasti šetření vzniku a příčin pracovních úrazů 
s vedoucím oddělení PaM, zástupci odborové organizace a technickým náměstkem ředitele. 
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Graf č. 10 Počet pracovních úrazů dle územních oddělení 

 

 
 

Graf č. 11 Počet pracovních úrazů dle poraněné části těla 
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3 Plnění úkolů v oblasti hospodaření  
(viz tab. č. 5 - 7) 

3.1 Skutečnosti a změny v chodu ZZS JmK 

Na chod ZZS JmK měly v průběhu roku 2017 vliv tyto skutečnosti: 

- navýšení tarifních platů zaměstnanců o 10 % od 1. 1. 2017, 

- změna poskytovatele LZS, kterým se stala Letecká služba Policie ČR, 

- ratifikace smlouvy o přeshraniční spolupráci s Dolním Rakouskem, 

- zahájení 2 nových projektů, a to Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma ope-
račních středisek IZS, 

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

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

- čerpání prostředků z fondu zábrany škod, 

- stabilizace lékařů díky náborovému příspěvku. 
 
 

3.2 Mimořádné vlivy na hospodaření organizace 

V roce 2017 ovlivnily chod organizace tyto mimořádné vlivy:  

- navýšení tarifních platů zaměstnanců od počátku roku 2017,  

- zahájení 2 nových projektů, a to Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma ope-
račních středisek IZS za účasti prostředků z fondů EU ve výši 4.351 tis. Kč,  

- čerpání neinvestičních 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 7.388 tis. Kč,  

- čerpání prostředků z fondu zábrany škod ve výši 2.919 tis. Kč,  

- dotace zřizovatele na stabilizaci zdravotnického personálu, zejména lékařů. 

I v roce 2017 byla realizována úsporná opatření prostřednictvím zadávání veřejných zakázek na nejrůz-
nější komodity a služby a opatření ke zvýšení efektivity provozu. 
 
  

3.3 Výsledek hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti 

Z hospodaření roku 2017 vznikl zisk ve výši 3.282 tis. Kč, z toho zisk ve výši 2.995 tis. Kč v hlavní 
činnosti a zisk ve výši 287 tis. Kč v doplňkové činnosti. Vzhledem k výši dosaženého hospodářského 
výsledku nebude hrazena daň z příjmů právnických osob. Zisk bychom chtěli využít na financování části 
ztráty z roku 2016, která činila 6.441 tis. Kč. 
 
 

3.4 Výnosy  
(viz tab. č. 5 a 6) 

V roce 2017 byly vytvořeny výnosy v objemu 606.282 tis. Kč, což je o 10,4 % více jak v roce předchozím. 
Vlastní výnosy (bez příspěvku na provoz od zřizovatele) činily 267.382 tis. Kč, což je o 4,3 % více jak 
v roce 2016. Vlastní výnosy tvoří 44,1 % z celkového objemu výnosů. 

Největší položkou ve výnosech byly tradičně výnosy z prodeje služeb (poskytování přednemocniční 
neodkladné péče, školení první pomoci, stáže), a to v celkové výši 233.997 tis. Kč, což je o 2,4 % více, 
jak v roce předchozím.  

 

Výnosy za služby se skládají z těchto položek: 
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-  výnosy od zdravotních pojišťoven  ............................................................  230.823 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické služby od samoplátců  ............................................. 1.199 tis. Kč 
-  výnosy za zdravotnické asistence  .................................................................... 941 tis. Kč 
-  výnosy za školení první pomoci  ....................................................................... 341 tis. Kč 
-  výnosy za ostatní služby  .................................................................................. 693 tis. Kč 

Na výnosech z veřejného zdravotního pojištění v celkovém objemu 230.823 tis. Kč se podílely zdravotní 
pojišťovny takto: 

-  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  ........................................................  146.288 tis. Kč 
-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ...................................................................  14.082 tis. Kč 
-  Česká průmyslová ZP  ................................................................................  20.529 tis. Kč 
-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  ............................................... 7.866 tis. Kč 
-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ..................................................................... 82 tis. Kč 
-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  ....................................................................... 37.093 tis. Kč 
-  Revírní bratrská pokladna  ............................................................................. 4.883 tis. Kč 

Výnosy od zdravotních pojišťoven se zvýšily díky nepatrnému navýšení počtu bodů u vykazovaných 
výkonů a zvýšení počtu výkonů oproti předchozímu roku. Počet výjezdů se oproti roku 2016 se zvýšil o 
1,2 %. Výnosy od ZP se navýšily oproti roku 2016 o 2,3 %. Navýšení výnosů od zdravotních pojišťoven 
představuje pouze 5 mil. Kč, navýšení platů včetně zákonných odvodů činilo 20 mil. Kč.  

 

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

Výnosy z pronájmu dosáhly objemu 1.140 tis. Kč, což je téměř stejně, jak v roce předchozím. Z této 
částky činí výnosy z nájemného nemovitostí 886 tis. Kč, pronájmu movitých věcí 51 tis. Kč a výnosy za 
služby související s pronájmem 203 tis. Kč. ZZS JmK pronajímá nebytové prostory v objektech v Blan-
sku, Veselí nad Moravou a Horní Lhotě. 

Ostatní výnosy ve výši 2.034 tis. Kč jsou tvořeny hlavně náhradami za manka a škody od pojišťoven 
z důvodu dopravních nehod ve výši 1.842 tis. Kč a ostatními výnosy v objemu 192 tis. Kč.  

Finanční výnosy v objemu 217 tis. Kč jsou tvořeny úroky přijatými ve výši 196 tis. Kč a kurzovými rozdíly, 
které představují částku 21 tis. Kč. 

Příspěvek bezúčelový na provoz od zřizovatele jsme obdrželi ve výši 322.628 tis. Kč. Oproti roku 2016 
byl příspěvek na provoz navýšen o 12,1 % a jeho podíl na celkových výnosech se zvýšil z 52,4 % na 
53,2 %.  Na počátku roku byl schválen bezúčelový příspěvek na provoz ve výši 287.628 tis. Kč. Během 
roku byl třikrát navýšen, a to nejprve o částku z vyúčtování účelových dotací z předchozích let ve výši 
270 Kč, dále dvakrát o 17.500 tis. Kč, a to v červnu a září roku 2017. 

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky, a to na: 

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

- na provoz nové výjezdové skupiny ve výši 8.000 tis. Kč, 

- vybavení pro vozidla – tablety a tiskárny ve výši 20 tis. Kč, 

- na vybavení pro vozidla – schodolezy ve výši 280 tis. Kč. 

Celkově přispěl zřizovatel na provoz částkou ve výši 338.928 tis. Kč. 
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V roce 2017 jsme obdrželi prostředky v souladu s nařízením vlády č. 148/2012 Sb., na krizovou připra-
venost ve výši 7.388 tis. Kč. 

Na realizaci projektů s názvem Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma operačních 
středisek IZS, financovaných z prostředků fondů EU jsme obdrželi celkem 4.352 tis. Kč. 

Finanční prostředky ve výši 18.255 tis. Kč představují zúčtování časového rozlišení transferů. 

Podíl jednotlivých skupin výnosů na celkových výnosech zobrazuje následující graf. 

 

Graf č. 13 Podíl jednotlivých výnosových skupin na celkových výnosech 

 
 

3.5 Náklady  
(viz tab. č. 5 a 7) 

Ve sledovaném období byly zaúčtovány náklady v objemu 603.000 tis. Kč, což je o 8,6 % více jak 
v předchozím roce.   

Spotřeba materiálu činila 34.128 tis. Kč, což je o 15,2 % více než v roce 2016.  
Spotřeba materiálu zahrnuje: 

-  léky  ................................................................................................................ 2.422 tis. Kč 

-  medicinální plyny  ..........................................................................................  2.418 tis. Kč 

-  zdravotnický materiál ...................................................................................  10.547 tis. Kč 

-  pohonné hmoty a mazadla  .........................................................................  12.193 tis. Kč 

-  materiál na opravy a údržbu vozidel  ............................................................  2.749 tis. Kč 

-  ostatní materiál  .............................................................................................  3.799 tis. Kč 

Náklady na energie tvořily částku 4.586 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2016 o 1,7 %. Na tomto 
stavu se projevilo zejména uvedení do provozu nové základny ve Znojmě v polovině předchozího roku. 
Z toho spotřeba elektrické energie činí 3.469 tis. Kč, což je navýšení oproti roku 2016 o 3,3 % a spotřeba 
plynu 1.117 tis. Kč, což představuje snížení o 3,1 % oproti roku předchozímu.  

Ostatní neskladovatelné dodávky byly spotřebovány za 1.543 tis. Kč, což je o 14,7 % méně, než v před-
chozím roce. Z toho spotřeba vody byla za 443 tis. Kč a tepla za 1.100 tis. Kč. 

Spotřebu energií a ostatních neskladovatelných dodávek ovlivnilo zprovoznění objektu VZ ve Znojmě 
v září 2016.  

V oblasti služeb dosáhly náklady 33.108 tis. Kč, což je snížení o 1,4 % oproti roku 2016.  

Náklady na opravy a údržbu představují částku 10.522 tis. Kč, což je navýšení o 6,3 % jak v roce před-
chozím. Z toho na stavební opravy a údržbu činily 1.597 tis. Kč. Největší položkou jsou opravy vozidel, 
které byly vynaloženy ve výši 7.449 tis. Kč z toho 1.419 tis. Kč v souvislosti s dopravními nehodami. 
V roce 2017 se podstatně snížily náklady na opravy v důsledku dopravních nehod, a to o 55,3 %.  

Během roku 2017 probíhala běžná údržba a opravy nemovitostí. Většími opravami byla oprava osvětlení 
v Bučovicích, oprava okapového systému ve Vyškově a opravy vrat v Ivančicích a na výjezdových zá-
kladnách v Brně. 

Dalšími náklady jsou cestovné ve výši 1.051 tis. Kč. Nárůst oproti roku 2016 je o 12,0 %, což souvisí 
s pořádáním akcí v souvislosti s krizovou připraveností. 
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Náklady na reprezentaci byly vynaloženy ve výši 87 tis. Kč.  

Ostatní služby představují částku 21.448 tis. Kč, což je snížení o 5,2 %.  

Z ostatních služeb představují největší položky náklady na: 

-  údržba software  ............................................................................................  4.020 tis. Kč 

-  telekomunikační služby  ................................................................................  3.770 tis. Kč 

-  pronájem nemovitostí  ....................................................................................... 844 tis. Kč 

-  nájemné movitých věcí – kyslíkových lahví ...................................................  2.225 tis. Kč 

-  dodavatelský úklid  ........................................................................................  2.978 tis. Kč 

-  dodavatelské praní prádla  ...............................................................................  814 tis. Kč 

-  likvidaci odpadů  ...............................................................................................  387 tis. Kč 

-  poradenské a právní služby  ............................................................................  841 tis. Kč 

Osobní náklady v objemu 479.819 tis. Kč se zvýšily oproti roku 2016 o 11,9 % a členily se na: 

-  platy  ..........................................................................................................  324.192 tis. Kč 

-  OON  ............................................................................................................ 17.985 tis. Kč 

-  sociální a zdravotní pojištění ...................................................................... 113.782 tis. Kč 

-  příspěvky na stravné  ..................................................................................... 3.535 tis. Kč 

-  jednotný příděl do FKSP  ............................................................................... 6.496 tis. Kč 

-  OOPP  ............................................................................................................ 8.667 tis. Kč 

-  závodní preventivní péče  ................................................................................. 579 tis. Kč 

-  povinné úrazové pojištění zaměstnanců ........................................................ 1.371 tis. Kč 

-  náklady na vzdělávání zaměstnanců ............................................................. 3.212 tis. Kč 

Limit na platy ve výši 327.840 tis. Kč byl vyčerpán v objemu 324.192 tis. Kč, tj. na 98,9 %.  

Osobní náklady jsou největší položkou celkových nákladů a tvořily 79,6 % z celkových nákladů. Na výši 
osobních nákladů mělo vliv v roce 2017 několik faktorů. Největší vliv mělo navýšení tarifních platů k 1. 
1. 2017 o 10 %. Dalším faktorem bylo navýšení platů zdravotnických pracovníků díky účelového pří-
spěvku na stabilizaci výjezdových týmů. V roce 2017 pokračovala obnova OOPP na novou kolekci. Dále 
se navýšil příděl do FKSP o 0,5 % na 2 %. 

Položka OON zahrnuje zejména odměny z dohod o pracovní činnosti a provedení práce za poskytování 
PNP lékaři. Dále bylo vyčerpáno 2.964 tis. Kč na školení v problematice krizové připravenosti při mimo-
řádných událostech a 733 tis. Kč na projekty Složky IZS zachraňují životy s AED a Společná platforma 
operačních středisek IZS. 

Daně a poplatky dosáhly výše 100 tis. Kč, z toho daň silniční ve výši 3 tis. Kč a ostatní poplatky ve výši 
97 tis. Kč. 

Ostatní náklady ve výši 401 tis. Kč sestávaly z nákladů na: 

- pojištění majetku  ................................................................................................  57 tis. Kč 

- ostatní jiné náklady ...........................................................................................  344 tis. Kč. 

Odpisy majetku činily 49.205 tis. Kč. Z toho odpis dlouhodobého majetku 43.084 tis. Kč, náklady z vy-
řazených pohledávek 430 tis. Kč, nákup drobného dlouhodobého majetku v ceně od 500 do 40.000. Kč 
5.111 tis. Kč a software do 60 tis. Kč byl pořízen za 580 tis. Kč. Podrobný rozpis pořízeného majetku 
viz kap. 5. 

Manka na majetku byla oceněna částkou 32 tis. Kč a smluvní pokuty a úroky z prodlení činily 17 tis. Kč 

Finanční náklady představují hodnotu 24 tis. Kč a zahrnují kurzové ztráty zejména při přepočtu úhrad 
od cizinců – samoplátců. 

Dále byla srážena bankami daň z příjmů z úroků na běžných účtech ve výši 37 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 2017 byly vyhlášeny tyto veřejné zakázky: 

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

- prodloužení platnosti Software Maintenance KerioConnect, 157 tis. Kč, ukončeno, 

- dovybavení budovy Kamenice nábytkem, 133 tis. Kč, ukončeno, 

- servis a opravy výdejníků vody, rámcová smlouva o dílo – cena dle skutečného plnění, pro-

bíhá plnění, 

- pořízení právního systému ASPI, 134 tis. Kč, probíhá plnění,  

- úprava vozu Superb, 152 tis. Kč, ukončeno, 

- revize a opravy protipožárních zařízení, smlouva o dílo – cena dle skutečného plnění, probíhá 

plnění, 

- ampulária pro opiáty, 158 tis. Kč, probíhá plnění, 

- dotační management, 191 tis. Kč, probíhá plnění, 

- zpracování studie proveditelnosti KB, 195 tis. Kč, probíhá plnění, 

- rozšíření kamerového systému Bohunice, 148 tis. Kč, ukončeno, 

- výměna zdroje tepla Blansko, 200 tis. Kč, ukončeno, 

- audit účetní závěrky, 172 tis. Kč, probíhá plnění, 

- 3 ks AED, 137 tis. Kč, ukončeno, 

- evidence prádla, 198 tis. Kč, ukončeno,  

- jednorázové lůžkoviny, 699 tis. Kč, probíhá plnění, 

- kurzy umělé plicní ventilace, 319 tis. Kč, probíhá plnění, 

- odtahy vozidel, rámcová smlouva o dílo - cena dle skutečného plnění, probíhá plnění, 

- psychosociální kurz, 185 tis. Kč, ukončeno, 

- resuscitační figuríny, 284 tis. Kč, ukončeno, 

- svolávací systém, 438 tis. Kč, ukončeno, 

- oprava nosítek, 717 tis. Kč, ukončeno, 

- náhlavní soupravy KZOS, 190 tis. Kč, ukončeno, 

- zdravotnické přístroje, 983 tis. Kč, ukončeno, 

- klíčový trezor, 264 tis. Kč, ukončeno, 

- praní a čistění oděvů a prádla, 935 tis. Kč, probíhá plnění, 

- proužky do glukometrů, rámcová kupní smlouva – cena dle počtu odebraných ks, probíhá pl-

nění, 

- zásobování při MU II, rámcová kupní smlouva – cena dle počtu odebraných ks, probíhá pl-

nění, 

- posilovací nářadí III, 217 tis. Kč, ukončeno, 
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- depozity pro klíče, 353 tis. Kč, ukončeno, 

- GPS monitoring vozidel, 441 tis. Kč, ukončeno, 

- dodávka zimních pneumatik, 279 tis. Kč, ukončeno. 

 

2. veřejné zakázky nad 1 mil. Kč bez DPH: 

- doplnění vybavení vozidel, 1 188 tis. Kč, ukončeno, 

- OOPP letní kalhoty, 1.849 tis. Kč, ukončeno, 

- vozidlové radiostanice - JŘBÚ, 1.448 tis. Kč, ukončeno, 

- zpracování analýzy připravenosti na GDPR, 1.900 tis. Kč, probíhá plnění, 

- sanitní vozidlo RV II, 1.880 tis. Kč, probíhá plnění, 

- dodávka elektrod pro defibrilátory LIFEPACK, rámcová kupní smlouva – cena dle počtu ode-

braných ks, probíhá plnění, 

- sanitní vozidla RLP, 22.054 tis. Kč, ukončeno, 

- vybavení pro vozidla, 5.388 tis. Kč, ukončeno, 

- systém poskytování časné defibrilace v JmK, 2.232 tis. Kč, probíhá plnění. 

V roce 2017 byla s firmou CEJIZA, s.r.o. konzultována všechna vypisovaná výběrová řízení s předpo-
kládanou hodnotou nad 1 mil. Kč bez DPH. 
 
 

3.6 Finanční majetek 

Ke dni 31. 12. 2017 byl stav finančního majetku následující: 

1.  finanční prostředky na bankovních účtech celkem   .................................  35.798 tis. Kč 

 z toho:  běžný účet u MONETA Money Bank, a.s.  ...................................  35.191 tis. Kč 

              běžný účet u Komerční banky, a.s.  ..................................................  607 tis. Kč 

2.  finanční prostředky na bankovním účtu FKSP  ...........................................  2.249 tis. Kč 
Rozdíl mezi bankovním stavem účtu FKSP a stavem účtu 412 – fondem – nerealizovaný převod 
jednotného přídělu do fondu a nerealizovaný převod za stravné a odměny z FKSP. 

3.  finanční hotovost v pokladnách  .....................................................................  213 tis. Kč 

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

 
 

3.7 Pohledávky a závazky  

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

3.7.2 Příčiny neuhrazení pohledávek a závazků, způsob a stav vymáhání 

Výše pohledávek k 31. 12. 2017 dosáhla 41.135 tis. Kč, což je o 18,5 % více než v roce 2016. Po 
splatnosti jsou evidovány pohledávky ve výši 752 tis. Kč, což je o 21,8 % méně jak v roce předchozím. 
Největší objem nezaplacených pohledávek představují pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 
31.699 tis. Kč, což je o 3,3 % méně, než v roce předchozím. Stále nevyřízenou částkou je částka 324 
tis. Kč za Vojenskou ZP, o kterou se vede soudní spor. Dalšími dlouhodobě neuhrazenými pohledáv-
kami jsou pohledávky za poskytnutí PNP cizincům ve výši 47 tis. Kč. K 31. 12. 2017 byly po splatnosti 
do 30 dnů 4 pohledávky v celkové výši 198 tis. Kč, které byly všechny uhrazeny na počátku roku 2018. 

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

Závazky jsme k 31. 12. 2017 evidovali v celkové výši 84.776 tis. Kč, což je o 44,3 % více, než v roce 
předchozím. Největšími položkami jsou: částka 23.905 tis. Kč, která představuje závazky vůči zaměst-
nancům z titulu vyúčtování platů za prosinec a s tím související závazky ke zdravotním pojišťovnám ve 
výši 4.251 tis. Kč, správě sociálního zabezpečení ve výši 9.286 tis. Kč, finančnímu úřadu z titulu daně 
z příjmů ve výši 4.764 tis. Kč. Dále to byla DPH za prosinec 2017 ve výši 127 tis. Kč (hlavně přenesená 
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daňová povinnost u stavebně-montážních prací). Ve vztahu k našim dodavatelům jsme měli závazky ve 
výši 42.129 tis. Kč. Největšími položkami z oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů jsou částky za 
dodávky dlouhodobého majetku koncem roku 2017 se splatností v lednu 2018 a částka 818 tis. Kč což 
je pozastávka za firmou Strabag Brno, a.s., která je splatná až v roce 2019. 

ZZS JmK ke konci roku 2017 platila své závazky ve lhůtách splatnosti.  

V roce 2017 vedla ZZS JmK celkem 35 soudních řízení v různé jejich fázi. Z celkového počtu se 19 
soudních řízení týkalo náhrady škody, 13 soudních řízení se týkalo vymáhání úhrad za provedené 
služby, 1 řízení se týkalo odchodného zaměstnance, 1 řízení o dluhu na nájemném a 1 řízení vzdání 
bezdůvodného obohacení.  

 
 

3.7.3 Odpis pohledávek 

V roce 2017 jsme odepsali do nákladů pohledávky v celkové výši 430 tis. Kč. Tato částka se skládá 
z částky 302 tis. Kč, která byla odepsána na základě usnesení Rady JmK číslo 3077/17/Z41 v listopadu 
2017. Ostatními položkami jsou odepsané pohledávky do 20 tis. Kč, které se staly nedobytnými, nebo 
náklady na vymáhání by přesáhly samotnou pohledávku. 
 
  

3.7.4 Průměrná doba splatnosti pohledávek za jednotlivými zdravotními pojišťovnami 

Průměrná doba splatnosti pohledávek za poskytnutou zdravotní péči zdravotními pojišťovnami byla: 

- Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR  ..........................................................   30 dnů 

-  Vojenská zdravotní pojišťovna  ...................................................................   30 dnů 

-  Česká průmyslová pojišťovna  ....................................................................   22 dnů 

-  Oborová ZP zaměstnanců bank a pojišťoven  .............................................  14 dnů 

-  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda  ..............................................................  15 dnů 

-  Zdravotní pojišťovna MV ČR  .......................................................................  20 dnů 

-  Revírní bratrská pokladna  ...........................................................................  15 dnů 

 
 

3.8 Dotace a příspěvky včetně návratných finančních výpomocí z rozpočtu 
zřizovatele, státního rozpočtu, státních fondů, Národního fondu a roz-
počtu jiných územních samospráv (viz tab. č. 9) 

V roce 2017 jsme obdrželi příspěvek na provoz od zřizovatele bez určení účelu ve výši 322.628 tis. Kč.  
Na počátku roku byl schválen příspěvek na provoz ve výši 287.628 tis. Kč. Ten byl navýšen o 270 Kč, 
což byl zůstatek nevyčerpané dotace z minulých let. V červnu a září byl příspěvek na provoz navýšen 
o dvakrát 17.500 Kč. 

Dále jsme obdrželi provozní účelové příspěvky v celkové výši 16.300 tis. Kč, z toho na:  

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

- provoz výjezdové skupiny RZP, která byla zřízena od 1. 9. 2016 ve výši 8.000 tis. Kč, 

- vybavení pro vozidla – tablety a tiskárny ve výši 20 tis. Kč, 

- vybavení pro vozidla – schodolezy ve výši 280 tis. Kč. 

Všechny účelově určené příspěvky na provoz byly spotřebovány s výjimkou částky za schodolezy ve 
výši 27 tis. Kč, která bude předmětem finančního vypořádání. 

Na úhradu pozastávky, související s výstavbou nové budovy ředitelství a výjezdové základny v Brně – 
Bohunicích jsme obdrželi investiční příspěvek ve výši 2.479 tis. Kč, který byly zcela vyčerpán. 

Zřizovatel nám rovněž schválil investiční příspěvky v souhrnné výši 33.164 tis. Kč. Z této částky to byly 
příspěvky na: 

- sanitní vozidla RLP ve výši 13.337 tis. Kč, 

- sanitní vozidla RLP II ve výši 13.337 tis. Kč, 

- vybavení pro vozidla – defibrilátory ve výši 4.200 tis. Kč, 

- vybavení pro vozidla – plicní ventilátory ve výši 1.750 tis. Kč, 

- vybavení pro vozidla – tablety a tiskárny ve výši 540 tis. Kč. 
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Všechny účelově určené investiční příspěvky byly spotřebovány s výjimkou částky za defibrilátory a 
plicní ventilátory ve výši 66 tis. Kč, která bude předmětem finančního vypořádání. 

Cestou Jihomoravského kraje jsme obdrželi účelově určenou dotaci od Ministerstva zdravotnictví ČR 
na zajištění financování připravenosti poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových 
situací podle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě ve výši 7.388 tis. Kč. Všechny 
poskytnuté prostředky byly vyčerpány. 

Z prostředků EU jsme obdrželi dotaci na realizaci projektu s názvem: »Složky IZS zachraňují životy s 
AED« - ve výši 2.461 tis. Kč a projektu s názvem: »Společná platforma operačních středisek IZS« - ve 
výši 1.890 tis. Kč. 
 
  

3.9 Investice  

3.9.1 Podrobné informace o probíhajících investičních akcích 

Ke 31. 12. 2017 byly rozpracovány tyto akce: 

a) Sanitní vozidla RV 

Byl vybrán dodavatel, dodávka bude realizována v první polovině roku 2018. 

b) Výstavba VZ Hustopeče, VZ Kyjov, autoservisu v Brně-Černovicích, rekonstrukce objektu bývalé 
prodejny pro VZ v Šumné, výstavba VZ Slavkov, VZ Bučovice,VZ Veselí n. M., VZ Mikulov 

K těmto akcím se ke konci roku 2017 zpracovávaly studie (Šumná a Hustopeče) a probíhala jed-
nání o získání pozemků (ostatní lokality) nebo finančních prostředků na výstavbu (Brno-Černovice). 

c) Projekt kybernetická bezpečnost  

Byla zpracována studie proveditelnosti k žádosti o poskytnutí dotace z prostředků fondů EU.  

d) Investice k projektu Složky IZS zachraňují životy s AED 

V rámci projektu jsou připravena výběrová řízení na dodávku AED. 

e) Investice k projektu Společná platforma operačních středisek IZS 

V roce 2017 byl pořízen software komplexní systém k řízení výuky v hodnotě 161 tis. Kč od spo-
lečnosti Alfa-Helicopter v likvidaci, s.r.o., Brno. Tento sw bude dále dopracován dle požadavků 
projektu. 

f) Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JmK 

Byla vypracována žádost o získání finančních prostředků z fondů EU. Ke konci roku 2017 probíhalo 
schvalování žádosti. 

3.9.2 Podrobné informace o ukončených investičních akcích 

V roce 2017 byly ukončeny tyto investiční akce: 

a)   Pořízení 10 ks sanitních vozidel RLP 

 Koncem roku 2017 bylo dodáno 10 ks sanitních vozidel RLP v celkové hodnotě 26.675 tis. Kč. 
Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení, firma Fosan, s.r.o., Řeznovice. Do-
dávka byla uhrazena z investičního příspěvku od zřizovatele. 

b)   Pořízení 8 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci 

 Z prostředků fondu zábrany škod byly pořízeny 2 ks přístrojů pro umělou plicní ventilaci a z pro-
středků investičního příspěvku zřizovatele bylo pořízeno 6 ks. Přístroje dodala na základě výsledků 
výběrového řízení firma Medsol, s.r.o. Praha.  Hodnota dodávky byla 2.340 tis. Kč. 

c)   Pořízení 8 ks monitorů životních funkcí 

7 ks přístrojů bylo pořízeno z prostředků investičního příspěvku zřizovatele a 1 ks byl pořízen z pro-
středků fondu zábrany škod. Dodavatelem byla na základě výsledků výběrového řízení firma Med-
sol, s.r.o. Praha. Hodnota dodávky byla 4.734 tis. Kč.   
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d)   Pořízení 31 ks vozidlových radiostanic 

Z prostředků fondu zábrany škod bylo pořízeno 31 ks vozidlových radiostanic v celkové hodnotě 
1.753 tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě výsledků výběrového řízení, firma Pramacom Pra-
gue, spol.s r.o. Praha.  

e)   Pořízení 3 ks AED 

V roce 2017 byly pořízeny 3 ks AED v hodnotě 165 tis. Kč. Dodavatelem se stala na základě vý-
sledků výběrového řízení, firma Medsol, s.r.o. Praha. Dodávka byla financována z vlastních pro-
středků fondu investičního. 

f)   Pořízení klíčového trezoru 

Koncem roku 2017 byl pořízen klíčový trezor v hodnotě 320 tis. Kč. Dodavatelem se stala na zá-
kladě výsledků výběrového řízení, firma C.G.C., a.s. Bratislava. Dodávka byla financována z vlast-
ních prostředků fondu investičního. 

g)   Pořízení 7 ks tabletů do zdravotnických vozidel 

V roce 2017 bylo pořízeno 7 ks tabletů do vozidel. Dodavatelem se stala na základě výsledků 
výběrového řízení, firma Medsol, s.r.o. Praha. Dodávka byla financována z vlastních prostředků 
fondu investičního. 

 
 

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

V rámci doplňkové činnosti byla zajišťována zdravotnická záchranná služba v rámci zdravotnických 
asistencí při pořádání veřejných kulturních a sportovních akcí, mytí vozidel v mycím boxu pro automobily 
v Blansku a školení první pomoci podnikatelských subjektů. Náklady na v doplňkové činnosti činily 1.005 
tis. Kč a výnosy 1.292 tis. Kč. Z doplňkové činnosti vznikl zisk ve výši 287 tis. Kč. Celý zisk ve výši 287 
tis. Kč bude využit k financování hlavní činnosti. 

Výsledky hospodaření dle jednotlivých činností: 

a) Zdravotnické asistence – náklady 726 tis. Kč, výnosy 941 tis. Kč, zisk 215 tis. Kč. 

 V oblasti zdravotnických asistencí jsou účtovány tyto ceny:  

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

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

b) Mytí vozidel v mycím boxu v Blansku – náklady 4 tis. Kč, výnosy 10 tis. Kč, hospodářský výsledek 
6 tis. Kč. 

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

c) Školení první pomoci pro podnikatelské subjekty – náklady 275 tis. Kč, výnosy 341 tis. Kč, zisk 66 
tis. Kč. 

V oblasti školení první pomoci pro podnikatelské subjekty jsou účtovány tyto ceny za jednu vyučovací 
hodinu: 

- činnost školitele – lékaře – 900 Kč, 

- činnost školitele - záchranáře – 500 Kč, 

- činnost školitele – nelékaře VŠ – 650 Kč, 

- zapůjčení výukových pomůcek – 500 Kč za den, 

- zapůjčení sanitního vozu – 500 Kč za den, 

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

Ke konci roku 2017 zahrnoval vozový park celkem 114 vozidel a 10 přívěsných vozíků: 

 

počet typ vozidla využití 

83 Mercedes Benz Sprinter 318, 319 Cdi sanitní vozidla RLP, RZP (včetně záložních na 
VZ) 

1 Mercedes Benz Sprinter  318 Cdi zapůjčeno ŠVZ HZS Brno - Líšeň  

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

6 Škoda Octavia 1.8 a 2.0 vozidlo RLP v setkávacím systému 

1 Škoda Octavia 1.8 vozidlo RLP v setkávacím systému, probíhá vý-
luka 

3 Škoda Octavia 1,8 a 2,0 vozidla inspektorů provozu 

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

2 Škoda Superb referentské vozidlo 

1 Škoda Fabia referentské vozidlo 

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

1 Toyota Hilux vozidlo pro krizovou připravenost 

1 MB Sprinter 519 CDI vozidlo pro biohazard tým  

1 Iveco Daily technické servisní vozidlo, které je součásti IZS 

1 Renault Kangoo referentské vozidlo, záloha pro setkávací systém 

10 Přívěs nákladní valníkový pro mimořádné události 

 

Nová vozidla pořízená v roce 2017  

- 10 sanitních vozidel MB Sprinter 319 CDI 

 

Obr. č. Dodávka 10 ks sanitních vozidel   
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Výluka vozidel v roce 2017 

- 2 vozidla Škoda Octavia ekologicky zlikvidována 

- 15 vozidel MB Sprinter 316,318 CDI 

- 2 vozidla VW T4/5 

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

K zajištění rychlé informovanosti techniků dopravy o problémech ve vozidlech i zde slouží intranetová 
aplikace ZZS JmK - Hlášení závad. V minulém roce zde bylo zaznamenáno na 650 požadavků na 
opravy sanitních vozidel, což činní zhruba 70 % uskutečněných oprav nutných k udržení provozuschop-
nosti vozového parku ZZS JmK. Opravy vozidel jsou prováděny ve vlastní režii i dodavatelským způso-
bem. 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 interiérů vozidel. 
Tyto opravy jsou prováděny ve spolupráci s Integrovanou střední školou automobilní v Brně v prostorách 
areálu školy na ulici Křižíkova 15, Brno v provizorních podmínkách a se souuběžně probíhající výukou 
v tomto školním zařízení s nedostatečnou parkovací a skladovou kapacitou. 

Rostoucí technologická úroveň vozidel a jejich vybavení klade vyšší nároky na technologické vybavení 
autoservisu, které v současných provizorních podmínkách není možné zajistit. Plánovaná stavba no-
vého objektu pro autoservis v Brně - Černovicích by již měla umožnit opravy většího rozsahu ve vlastní 
režii a tím urychlit návrat nefunkčního vozidla do provozu. 

Oddělení dopravy se v uplynulém roce přímo podílelo na spolupráci při výrobě a uvedení do provozu 
10 ks nových sanitních vozidel MB Sprinter 319 CDI, dále spolupracovalo na přestavbě záložního vozi-
dla se zvláštní zdravotnickou výbavou pro mimotělní oběh (ECMO) ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 
u sv. Anny v Brně. Na základě usnesení Zastupitelstva JmK rovněž realizovalo předávání 17 ks vyřa-
zených vozidel MB Sprinter 316/318 CDI a VW T4/5 novým obdarovaným subjektům.   

V roce 2017 bylo způsobeno 40 dopravních nehod z toho 21 nehod nezaviněných našimi zaměstnanci, 
19 zaviněných a zbývající 1 DN je v šetření. V porovnání s rokem 2016, kdy došlo k 54 dopravním 
nehodám, se tak podařilo jejich počet snížit. K tomu napomáhá také systém proškolování řidičů v tzv. 
defenzivní jízdy a směrnice o rychlostních limitech. 
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5 Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem 

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

(viz tab. č. 11) 

5.2 Zdůvodnění přírůstků a úbytků majetku 
 

5.2.1 Přírůstky 

V roce 2017 byl zařazen do užívání dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 10.049 tis. Kč, z toho dlou-
hodobý nehmotný majetek ve výši 824 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 545 tis. 
Kč, dlouhodobý hmotný majetek ve výši 3.274 tis. Kč a drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 
5.406 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek byl technicky zhodnocen ve výši 761 tis. Kč, dlouhodobý 
nehmotný majetek byl technicky zhodnocen částkou 2.465 tis. Kč. 

 

5.2.2 Úbytky 

Ve sledovaném období byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 46.931 tis. Kč. Z toho: 

- zlikvidován byl majetek v celkové hodnotě 14.764 tis. Kč, který již neplnil své funkce, a náklady na jeho 
obnovu by byly neefektivně vynaloženy. Byla to zdravotnická technika ve výši 2.328 tis. Kč, stroje a 
přístroje provozní za 91 tis. Kč, výpočetní a kancelářská technika ve výši 2.091 tis. Kč, inventář za 949 
tis. Kč, ostatní stroje a zařízení v objemu 745 tis. Kč, telefony, RDST a kopírky za 6.703 tis. Kč, auta 
osobní v celkové hodnotě 1.201 Kč a nehmotný majetek za 656 tis. Kč. 

- bezúplatně byl se souhlasem zřizovatele převeden majetek v hodnotě 32.144 tis. Kč, konkrétně:   

AUTOMOBILY: Pořizovací cena (v tis. Kč) Předáno 

Auto sanitní MB318Cdi 4B44762 /05/ 2 169 Městys Černá Hora 

Auto sanitní 3B5 4574/717/ 1 648 Město Boskovice 

Auto san.VYE 43-62 /720/ 1 253 Obec Sentice 

Auto sanitní Mercedes3B8 0672 /08/ 1 866 FN Brno 

Auto san. MERCEDES 2B1 3625 /10/ 1 720 Sbor dobrovolných hasičů Jasinov 

Auto sanitní RZ 5B4 02 25 /617/ 2 180 Letiště Brno-Tuřany 

Auto sanitní MB318Cdi 7B0 9730 /03/ 2 169 Jihomoravské dětské léčebny, p.o. 

Auto sanitní MB318Cdi 4B44761 /06/ 2 169 VZS ČČK Letovice-Křetínka 

Auto san. MERCEDES 1BO 79-08 /14/ 1 963 FN Brno 

Auto san. MERCEDES 3B1 0426/19/ 1 673 FN Brno 

Auto sanitní 2B4 0101 /273/ 1 931 FN Brno 

Auto sanitní MB318Cdi 4B44769/517/ 2 169 FN Brno 

Auto sanitní Mercedes 8B6 2637/07/ 1 866 OS ČČK Brno 

Auto san.MERCEDES 3B1 0428/11/ 1 673 VZS ČČK Nové Mlýny 

Auto san. MERCEDES 1B31412 /21/ 1 893 SH ČMS SDH Brno-Vinohrady 

Auto san. MERCEDES BZR 74-10/24/ 2 003 SH ČMS SDH Brno-Vinohrady 

Auto san. MERCEDES 3B1 0427/518/ 1 673 RESCUE HELP, z.s. 

CELKEM: 32 018  

   

DDHM ve správě 126 SZŠ a VOZŠ Merhautova 

- na základě výsledků inventur byl vyřazen majetek ve výši 23 tis. Kč. 
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5.3 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného ma-
jetku 

5.3.1 Nemovitý majetek 

Soubor nemovitého majetku byl technicky zhodnocen na budově Brno-Bohunice za 289 tis. Kč – montáž 
klimatizace a rozšíření kamerového systému, budova VZ Blansko byla technicky zhodnocena za 242 
tis. Kč – výměna plynových kotlů. 

5.3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 

Do souboru majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 824 tis. Kč: 

Název majetku v tis. Kč 

Cisco Web Security Appliance 476 

Symphony Appliance SW 295 

TZ SW Poštovní server Kerio Connect 53 

  
DNM byl technicky zhodnocen za 2.465 tis. Kč: 

Název majetku v tis. Kč 

TZ SW S.O.S. 1.549  

TZ SW Subsystém GIS 193  

TZ SW BYZNYS 240 

TZ SW SBI 59 

TZ SW EKP  424 

 

5.3.3 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 545 tis. 
Kč.  

Název majetku v tis. Kč 

VMware vSphere 6 28 

SMLOUVY 24 

Eset Secure Office + 7 

IAS Viewer SW 5 

Veeam Backup Replication Enterprise 32 

Windows Server DataCanter 2016 24x2 Core 421 

SW Mototrbo 7 

Windows server 2016 Standard 21 

5.3.4 Dlouhodobý hmotný majetek 

Do užívání byl zařazen majetek v celkové hodnotě 3.274 tis. Kč, z toho: 

Název majetku v tis. Kč 

Trezor klíčový 332  

Server 318  

Server NAS 94  

Tablet - 7 ks 612  

AED LIFEPAK 1000 - 3 ks 165  

Radiostanice vozidlová MATRA -  31 ks 1 753 

Technicky bylo zhodnoceno 2x Server DELL o 8 ks paměti za 123 tis. Kč a upgrade telefonní ústředny 
za 107 tis. Kč. 
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5.3.5 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 

V kategorii drobného dlouhodobého hmotného majetku byl zařazen majetek v celkové hodnotě 5.406 
tis. Kč, z toho zdravotnická technika za 2,570 tis. Kč ( ambuvaky, odsávačky, oxymetry, sady laryngo-
skopů, digitální teploměry, extenční dlahy, vakuové matrace, transportní plachty, detektory CO apod.); 
výpočetní a kancelářská technika za 975 tis. Kč (počítače, notebooky, síťové prvky, tiskárny, přepínače 
napájení apod.); telekomunikační zařízení ve výši 454 tis. Kč (telefony);  nábytek a inventář ve výši 888 
tis. Kč; ostatní drobný dlouhodobý majetek za 256 tis. Kč, z prostředků FKSP byl pořízen majetek za 
263 tis. Kč. 

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

Ke konci roku 2017 byl na účtu 041 evidován majetek ve výši 161 tis. Kč. Jedná se o software komplexní 
systém pro řízení výuky, který souvisí s projektem Společná platforma operačních středisek IZS. Maje-
tek bude zařazen po dopracování software v roce 2018. 

Na účtu 042 byl zůstatek ve výši 34.264 tis. Kč. Z této částky představuje:  
-  zpracování dokumentace na rekonstrukci VZ Hodonín a VZ Hrušovany n.J. ...  59 tis. Kč 

-  návrh stavby VZ Hustopeče. ..............................................................................  68 tis. Kč 

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

-  dokumentaci k rekonstrukci VZ Velké Opatovice . .............................................  14 tis. Kč 

-  dokumentaci k rekonstrukci VZ Kyjov . ..............................................................  54 tis. Kč 

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

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

-  monitory životních funkcí - 8 ks . ...................................................................  4.733 tis. Kč 

-  dýchací přístroje – 8 ks  . ..............................................................................  2.340 tis. Kč 

-  sanitní vozidla – 10 ks  . ..............................................................................  26.675 tis. Kč 

Dokumentace ke stavbám bude zařazena do souboru majetku v používání až s okamžikem dokončení 
příslušných staveb. Zdravotnická a dopravní technika bude zařazena v lednu 2018. 

5.3.7 Škody na majetku 

V roce 2017 došlo ke 40 dopravním nehodám. Náhrady škod jsou řešeny prostřednictvím pojišťovacího 
makléře u pojišťoven. Spoluúčasti zaměstnanců při dopravních nehodách si zaměstnanci řeší přes své 
osobní pojištění.  

Při inventurách majetku byl zjištěn chybějící majetek charakteru DDHM. Byla stanovena opatření, aby 
bylo minimalizováno riziko ztrát. Dále byly zjištěny chybějící majetek ve skladu. Manko bylo řešeno ve 
vztahu ke hmotně odpovědným zaměstnancům.  

  

5.3.8 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, 
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- 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, 

- Ondřej Dybal, DiS. – ubytování v ubytovně v Horní Lhotě, 

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

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

- MUDr. Vyskočilová Dana – pronájem pozemku v Blansku. 

 
b) ZZS JmK, p.o. jako nájemce: 

- ČR HZS JmK – pronájem nebytových prostor v Hodoníně, 

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

- Město Blansko – pronájem pozemku v Blansku, 

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

- Město Pohořelice – pronájem nebytových prostor v Pohořelicích, 

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

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

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

- Obec Šumná – pronájem nebytových prostor v Šumné, 

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

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

- Statutární město Brno – pronájem bytu v Brně, 

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

 

6.1 Fond investiční 

Stav fondu k 1. 1. 2017 činil 4.276 tis. Kč. Během roku do něj přibylo 65.756 tis. Kč, a to odpisy dlouho-
dobého majetku ve výši 24.831 tis. Kč, dotace zřizovatele na pořízení zdravotnické a dopravní techniky 
ve výši 33.164 tis. Kč a na uhrazení pozastávky při výstavbě budovy ředitelství a výjezdové základny 
v Brně – Bohunicích ve výši 2.479 tis. Kč. Dále jsme obdrželi prostředky z fondu zábrany škod ve výši 
2.919 tis. Kč na pořízení zdravotnické techniky a radiostanic. Od MPSV ČR jsme obdrželi finanční pro-
středky ve výši 2.365 tis. Kč na pořízení investic v rámci projektu »Složky IZS zachraňují životy s AED«.  

Z fondu byl profinancován dlouhodobý majetek v hodnotě 12.363 tis. Kč.   
Z prostředků fondu jsme uhradili i pozastávku při výstavbě budovy v Brně – Bohunicích v hodnotě 2.479 
tis. Kč. 

Zřizovateli bylo odvedeno 18.086 tis. Kč. Ke konci sledovaného období tak činil zůstatek ve fondu 
34.709 tis. Kč. 

6.2 Fond rezervní 

K 1. 1. 2017 bylo ve fondu 955 tis. Kč. Během roku jsme obdrželi peněžní dar ve výši 5 tis. Kč a stav ke 
dni 31. 12. 2017 se zvýšil na 960 tis. Kč. 

6.3 Fond odměn 

K 1. 1. 2017 bylo na fondu 585 tis. Kč. Rovněž na tomto fondu neproběhl žádný pohyb a zůstatek fondu 
ke konci roku zůstal stejný. 

6.4 Fond kulturních a sociálních potřeb 

K 1. 1. 2017 byl na FKSP zůstatek 928 tis. Kč. Příjmem fondu byl jednotný příděl v objemu 6.496 tis. 
Kč. Pro rok 2017 byl jednotný příděl navýšen o 0,5 %, a to z 1 na 2 % objemu splacených platů. 

Prostředky fondu byly použity ve výši 5.200 tis. Kč na příspěvek na stravné, odměny při životních výro-
čích, penzijní spoření a pojištění, vybavení posiloven, sportovní a kulturní akce. Na fondu zůstalo ke 
konci roku 2.224 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: 

- Kontrola opatření ke zjištěním inspektorů provozu v rámci jejich kontrolní činnosti u vedoucích 
zaměstnanců. 

- Kontrola rovnoměrnosti provádění kontrolní činnosti ze strany inspektorů provozu vůči zdravot-
níkům na VZ v závislosti na četnosti výjezdů. 

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

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

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

- Kontrola absolvování celokrajského vzdělávání u zaměstnanců na všech úrovních.  

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

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

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

- Kontrola vozíků pro mimořádné události. 

- Kontrola systému zapůjčování výukových pomůcek. 

- Kontrola vystavování faktur za pronájmy prostor. 

- Kontrola vystavování příjemek do skladů. 

- Kontrola provádění výluk nepotřebného majetku.  

- Kontrola platnosti osvědčení o výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. 

- 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 správnosti zaúčtování přijatých faktur a pokladních dokladů. 

- Kontrola pokladních dokladů vč. nutných podkladů před jejich zaúčtováním. 

- Kontrola spotřeby elektrické energie v nových budovách. 

- Kontrola BOZP na vybraných základnách. 

- Kontrola spotřeby pohonných hmot u sanitních vozidel – porovnání spotřeby na jednotlivých VZ.  

- Kontrola praného prádla – porovnání nákladů jednotlivých VZ za roky 2014-2016 

- Kontrola prováděných oprav vozidel. 

- Kontrola nakládání s odpadem, dodržování třídění odpadů. 

- Kontrola provádění záloh provozních serverů infrastruktury. 

- Kontrola detekce počátku jízdy sanitního vozidla ve směně při výjezdu ze základny. 

- Kontrola distribuce aktualizací, varovných hlášení a správy antivirového programu organizace.  

- Kontrola dodržování směrnice Řízení rizik a vedení karet rizik. 

- 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 2017 nebyly zjištěny vážné nedostatky, které by 
měly zásadní vliv na hospodaření organizace. Vyskytly se některé drobné nedostatky a byla přijata 
opatření k jejich odstranění. Opakovanými kontrolami bude ověřena účinnost přijatých nápravných opat-
ření. 
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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 2017 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 práv-
ními 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 v rámci svých svěřených úseků a činností vyhodnocuje a 
identifikuje rizika, která monitoruje a navrhuje opatření k jejich eliminaci či odstranění. Každý rok jsou 
rizika aktualizována na základě vyhodnocení rizik. S těmito riziky souvisí i hospodárné, efektivní a 
účelné vynakládání a využívání prostředků na činnost organizace.   

7.5 Externí kontroly a jejich výsledky 

V roce 2017 provedly externí subjekty tyto kontroly: 

a) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR – kontrola stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a hygieny práce 

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 povinnosti na úseku součin-
nosti zaměstnavatele a orgánu jednajícího za zaměstnance – nebyly zjištěny nedostatky. 

c) Krajský úřad Jihomoravského kraje – realizace nápravných opatření uložených protokolem o prove-
dené kontrole č. 4/PO/OZ/16 – nebyly uložena nápravná opatření.  

d) Městská správa sociálního zabezpečení Brno – kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, 
v oblasti pojistného, v důchodovém pojištění - byl zjištěn přeplatek pojistného ve výši 4 tis. Kč, který 
vznikl nesprávným postupem zaměstnance. 

7.6 Přehled a rozbor stížností  

V roce 2017 obdržela ZZS JmK 12 stížností dle ustanovení § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních 
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), z nichž 2 byl oprávněné, 
ostatních 10 stížností bylo vyhodnoceno jako neoprávněné. Žádný ze stěžovatelů neuplatnil proti vyří-
zení stížnosti ZZS JmK stížnost k příslušnému správnímu orgánu (Krajský úřad Jihomoravského kraje).  

druh stížnosti celkem 

stížnost na chování posádky 3 

stížnost na způsob ošetření pacienta 3 

stížnost na operátorku KZOS 5 

ostatní stížnosti 1 

Kromě stížností jsme obdrželi celkem 139 poděkování.  
 

7.7 Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční 
kontroly  

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

V roce 2017 pokračovaly práce na zdokonalování systému předběžné finanční kontroly výdajů pomocí 
výpočetní techniky. 

 

8 Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků 

Ke konci každého kalendářního měsíce byly prováděny na jednotlivých výjezdových základnách inven-
tury návykových látek. Ke dni 30. 9. 2017 byly provedeny inventury dlouhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku v užívání, ke dni 31. 12. 2017 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 porov-
náním skutečného stavu se stavem evidovaným. Inventura pohledávek a závazků a částečně nemovi-
tostí 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 a v jednom ze skladů chyběl 
materiál v hodnotě 32 tis. Kč. Celá záležitost bude řešena jako manko. 

Při inventurách dlouhodobého hmotného majetku byly zjištěny některé nedostatky v souvislosti se stě-
hováním inventáře, převodem a likvidací nepotřebného majetku. Při inventarizacích dlouhodobého ma-
jetku byly zjištěny rozdíly – chybějící předměty v celkové hodnotě 23 tis. Kč.  Chybějící předměty, které 
se nenašly – manka – byly projednány ve škodní komisi a vyřazeny ze souboru evidovaného majetku.  
Všechny rozdíly a nedostatky byly ke dni sestavení účetní závěrky proúčtovány a zařazeny, resp. vyřa-
zeny 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. 2018 

 

 

 

              

 

 

Zpracovala: Ing. Naděžda Knězková, MBA 

Podklady připravili: 

MUDr. Hana Albrechtová 

MUDr. Jana Kubalová 

MUDr. Hana Ondrová 

Bc. Pavel Oravec 

Hedvika Kropáčková 

MUDr. et Bc. Barbora Zuchová 

Bc. Miroslav Kakáč 
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9 Seznam zkratek 

AED  automatický externí defibrilátor 

ALS  Advance Life Support 

ARO  Anesteticko-resuscitační oddělení 

BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČR  Česká republika 

DDHM  drobný dlouhodobý hmotný majetek 

DPČ  dohoda o pracovní činnosti 

DPH  daň z přidané hodnoty 

EU  Evropská unie 

FKSP  fond kulturních a sociálních potřeb 

FN USA Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 

GPS  Global Postion System 

HEMS  Heattl Emergency Medical Servis 

HZS  Hasičský záchranný sbor ČR 

IKO  informačně komunikační oddělení 

IZS  integrovaný záchranný systém 

JIP  Jednotka intenzivní péče 

JmK  Jihomoravský kraj 

JŘBU  jednací řízení bez uveřejnění 

KOPIS  krajské operační a informační středisko 

KP  krizová připravenost 

KPR  kardiopulmonální resuscitace 

KZOS  krajské zdravotnické operační středisko 

KrÚ  krajský úřad 

LS PČR Letecká služba Policie České republiky 

LZS  letecká záchranná služba 

MEKA, MK Medicína katastrof 

MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

MTI  Mita Thor International, s.r.o. 

MU  mimořádná událost 

MV ČR  Ministerstvo vnitra ČR 

MZ ČR  Ministerstvo zdravotnictví ČR 

NCO NZO Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů 

NLZP  Nelékařský zdravotnický pracovník 

NVG  Night Vision Googles 

OKPV  oddělení krizové připravenosti a vzdělávání 

OON  ostatní osobní náklady 

OOPP  osobní ochranné pracovní prostředky 

PHTLS  Pre-hospital Trauma Life Support 

PČR  Policie České republiky 

PN  pracovní neschopnost 

PNP  přednemocniční neodkladná péče 

PO  požární ochrana 

RLP  rychlá lékařská pomoc 

RZP  rychlá zdravotnická pomoc 

r-v  systém rendez-vous, setkávací systém 

STK  Státní technická kontrola 

SUMMK Společnost urgentní meicíny a medicíny katastrof 

ŠVZ HZS Školní vzdělávací zařízení Hasičského záchranného sboru 

THP  technicko-hospodářští pracovníci 
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UM  urgentní medicína 

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. 

   


